
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

Consiliul judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, 

înregistrată la nr.3883/12.03.2015; 
raportul de specialitate al Servic1ulu1 resurse umane, salar'1zare, 
înregistrat la nr.3884/12.03.2015; 
adresa nr.1946/02.02.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, 
înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 1932/09.02.015; 
avizul de legalitate al Secretarului Judeţului dat pe proiectul de 
hotărâre; 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consil.iului judeţean Buzău 
anexate la hotărâre; · 
prevederile Hotărârii nr·. 186/2014 a Consiliului judeţean Buzău 
priv·1nd apr-obarea formei actualizate a numărului de personal, 
organigramei şi statu1u·1 de funcţii pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Buzău; 
prevederilor Ordinului nr. 145/2015 al Ministerului Sănătăţii pentru 
aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce 
funcţionează în cadrul spitalelor; 
prevede1·ilor Ordinului nr. 146/2015 al M1n1ster.ului Sănătăţii pr·ivind 
aprobarea implementărll Mecanismului oe l'eecjback al pacientului în 
spitalele publice; 
prevederilor Ordinului nr. 1.706/2007 al. Ministerului Sănătăţii 
publice privind conducerea şi organizarea unităţilor şi 

compartimentelor de primire a urgenţelor; 
prevederilor Ordinului nr. 1224/2010 al Ministerului Sănătăţii, 
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa 

medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. l 778/2006 privind 
aprobarea numărului de personal; 
prevederile Ordinului nr. 834/2011 al Ministerului Sănătăţii privind 
aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi 
subunităţilor sanitare, stabilirea niveiul.ui de salarizare pe grade 
pentru personalul cu funcţii de conducer·e, precum şi funcţiile care 
beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de 
bază; 



prevederile Ordinului nr. 1. 500/2009 al Ministrului Sănătăţii privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funeţionare a secţiilor şi 

compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile 
sanitare, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Legii nr. 284/2010, Lege-cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, 
republicată , 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit."d", şi lit. "f", alin. (5) lit." a "pct. 3 şi 
art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare ş1 funcţionare al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul judeţului Buzău va asigura transmiterea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

pt.PREŞEDINTE, 

VICEPREŞEDINŢ~'-"' 
/.-;~,.,: '"'·~ " 

PETRE. EMA~'. 
------ ~!;' '> • . 

c~;pRAScMNEAZĂ 
SECRETARUL :ftJDEjULUI BUZĂU, 

MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. 69 
BUZĂU, 19 MARTIE 2015 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru", - voturi 
„împotrivă", - abţineri de cei 32 consilieri judeţeni prezenţi. 

CONFORM CU ORIGINALUL 

Dafa .• „„ ........ „ .......... Semnatura .. 
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Capitolul I. ORGANIZAREA SPITALULUI 
1.1.Dispozitii generale 

CONFORM CU ONiJ1 . LUL 
' 

Data.„ .•. „ ................. S.mna1 

Art,l(D Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce 
furnizează servicii medicale (preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative). 
(2) Spitalul funcţionează pe principiile prevăzute în Legea 95/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. Conform Ordonanţei de Urgenţă 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale, managementul asistenţei medicale al SJUBz a trecut în 
subordinea Consiliului Judeţean Buzău. 
(3) Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de 
prevenire a infecţiilor nozocomiale. 
(4) Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor 
de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea 
prejudiciilor cauzate pacienţilor. 
Art,1.ln cadrul Spitalului se desfăşoară activitate de educaţie medicală pentru medici, asistenţi 

medicali şi alt personal, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. 
Aril ln cadrul Spitalului se pot desfăşura activităţi de învăţământ postliceal/practică medicală sub 
îndrumarea personalului didactic al unităţii de învăţământ sub coordonarea şi supravegherea 
personalului de specialitate al spitalului. Aceste activităţi vor fi organizate astfel încât să consolideze 
calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientului, a confidenţialităţii dattelorr, a eticii şi 
deontologiei medicale. 
Ar!A, Spitalul dispune de o structură organizatorică complexă de specialităţi aprobată prin hotărîrea 
Consiliului Judeţean Buzău nr. 33/2011, avizată de către Ministerul Sănătăţii sub numărărul de 910 
paturi şi 25 paturi spitalizare de zi - dotate cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat 
şi acreditat conform normelor în vigoare. 
Art.Ş,, După autorizarea sanitară de funcţionare a spitalului, acesta intră în mod obligatoriu în procesul 
de acreditare, conform legii. 
Art.6, Atribuţiile instituţiei, activităţile şi sarcinile personalului sunt reglementate prin norme 
elaborate de Ministerul Sănătăţii şi supuse controlului acestuia. 
Art2 Problemele de etică şi deontologie medicală sunt de competenţa, dupa caz, a Colegiului 
Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor 
şi Chimiştilor, sau a Ordinului Asistenţilor Medicali din România. 
ArtLRelaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi de Contractul Colectiv de Muncă. 
Art.9, Regulan1entul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este 
elaborat de către conducerea spitalului şi avizate de căre Consiliul Judeţean (OUG nr.48/2010). 
ArţJJ1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, instituţie publică, funcţionează pe principiul autonomiei 
financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale 
furnizate pe bază de contracte încheiate cu C.J.A.S. Buzău, alte pestaţii efectuate pe bază de contract, 
precum precum şi din alte surse conform legii. 
Art.11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău monitorizează lunar execuţia bugetară, urmărind 
realiza1t;a v·eiîit-urilor şi cfectt13.rea cheltuielilor în llm1ta hugetului aprobat. 
Art.J..b Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău primeşte în completare sume de la bugetul de stat sau de 
la bugetele locale, sume care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după 
cum urmează: 

a. de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii ; 
b. de la bugetul Consiliului Judeţean Buzău; 

Art.13. De la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii se alocă prin transfer 
către autorităţile administraţiei publice locale, pentru: 
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a) finalizarea 'cibiectivelo'r\/de \nvestiţii noi, de investiţii în continuare, nominalizate în listele 
programului de investiţii, anex~ )a bugetul Ministerului Sănătăţii din legea bugetului de stal, aflate în 
derulare la. nivelul spitalului; · 
b) dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă 
la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora; 
c) reparaţii capitale la spitale, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă cu 
fonduri în cuantum de minimum 3% din valoarea acestora; 
d) finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum 
şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor în condiţiile în care autorităţile administraţiei 
publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea 
acestora. 
Art.14. Bugetele locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, 
respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu 
echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. 
Art.15. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău poate realiza venituri proprii suplimentare din: 

donaţii şi sponsorizări; 

legate; 
asocieri investiţionale în domenii medicale sau de cercetare medicală şi farmaceutică 
închirierea temporară, fără pierderea totală a folosinţei, a unor spaţii, dotări cu echipament sau 
aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale; 
contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu alte unitati spitalicesti, agenţi 

economici; 
editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical ; 
servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacienţilor ori a angajatorilor; 
servicii de asistenţă medicală la domiciliu furnizate la cererea pacienţilor; 
contracte de cercetare şi alte surse; 

Art.lii. Spiţalul încheie contract cu Direcţia de Sănătate Publică Buzău pentru : 
a) desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate; sumele necesare pentru 
derularea contractului se asigură din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii; 
b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor 
medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condiţiile legii: cabinete de medicină 

sportivă, planning familial; sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii. 
c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare cabinetelor medicale de medicină 
sportivă, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în condiţiile legii; sumele necesare 
se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 
d) asigurarea cheltuielilor pentru UPU-SMURD cuprinsă în structura organizatorică a spitalului, 
aprobat în condiţiile legii; sumele necesare pentru derularea contractului se asigură din fonduri de la 
bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătăţii; 
e) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţialului, anii !-VII; sumele 
necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 
,l\-rt.17. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău încheie contract cu lnstitututul de medicină legală "Mina 
Minovici" pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în 
serviciul de n1edicina iegaiă din s1ructura ace::;lunl, precunî şi a chcltuie]ilcr de natura bunu!·i!or şi 

serviciilor necesare pentru funcţionarea acestui serviciu.Sumele necesare se asigură din fonduri de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 
A.rt.18. Contractul de furnizare de servicii medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău cu 
C.J.A.S. reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri ~i cheltuieli şi se 
negociază cu conducerea C.J.A.S. de către Managerul unităţii în funcţie de indicatorii stabiliţi în 
contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului se elaborează de către conducerea spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin 
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ordin al Ministrului Sănătăţii şi se aprobă de Consiliul Judeţean Buzău, la propunerea managerului 
spitalului. 
Art.12. În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de fumizare de servicii medicale, se 
constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, respectiv ai 
ministerului de resort, precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care, în termen de 
maximum 10 zile soluţionează divergenţele. 
Art,ZQ. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă se actualizeaza, în condiţiile 
legii, dupa semnarea contracului C.J. A.S. dupa repartizarea indicatorilor aprobati. 
Art.ZI. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial la Consiliul 
Judeţean Buzău şi se publică pe site-ul spitalului. 
Art.Z2. Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de fumizare de 
servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea 
prevederilor contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
asigurărilor sociale de sănătate. 
Art.ZJ. Salarizarea personalului de conducere din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, precum şi a 
celorlalte categorii de personal se stabileşte conform legii. 

Capitolul II. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI 
Art.24. Sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă este situat în municipiul Buzău, Str. Stadionului, Nr.7 şi 
are următoarea structură organizatorică aprobată prin hotărîrea Consiliului Judeţean Buzău nr. 33/2011 
în formă avizată de catre Ministerul Sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
II.1 Secţii cu paturi 
- Sectia medicina interna 80 paturi 

Din care: 
- compartiment Gastroenterologie 

- Compartiment nefrologie 

- Staţia de Dializă 

- Secţia diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 

- Sectia chirurgie generala 

- Sectia ortopedie si traumatologie 

- Sectia urologie 

- Sectia chirurgie plastica, microchirurgiereconstructiva 
Din care: 

- compartiment arsi 
- comp. terapie intensiva 

- Secţia chirurgie si ortopedie infantila 

- Sectia A. T .I 
Din care: 

- compartiment toxicologie 
- Unitate de transfuzie sanguină 
- Sectia cardiologie 

Din care: 
- comp. terapie intensiva coronarieni 

24 paturi 

15 paturi 

4 aparate 

25 paturi 

70 paturi 

50 paturi 

25 paturi 

25 paturi 

JO paturi 
5 paturi 

25 paturi 

40 paturi 

4 paturi 

80 paturi 

20 paturi 
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- Sectia neurologie 
Din care: 

- terapie acută 

- Sectia pediatrie 
Din care: 

- terapie acută 

- Sectia 0.R.L. 
Din care: 

- comp. chirurgie maxilo-facială 

- Comartiment oftalmologie 

- Compartiment dermatovenerologie 

- Sectia boli infectioase 
Din care; 

- comp. HIV I SIDA 
- comp. pentru copii 

- Sectia pneumologie 
Din care: 

- pneumologie - TBC 

- Sectia obstetrica-ginecologie I 

- Sectia obstetrica-ginecologie II 

- Compartiment A.T.I.- ostetrica-ginecologie 

- Sectia neonatologie 
Din care: 

- compartiment terapie intensiva 
- compartiment prematuri 

- Sectia oncologie medicala 

- Unitate de Primire Urgente ( U.P.U)- SMURD 
- Camere de garda 

- Spitalizare de zi 

Total 

SO paturi 

8 paturi 

70 paturi 

15 paturi 

30 paturi 

5 paturi 

6 paturi 
10 paturi 

45 paturi 

JO paturi 
JO paturi 

6 paturi 

lS paturi 

1 O paturi 

3S paturi 

70 paturi 

SO paturi 

5S paturi 

10 paturi 

50 paturi 

30 paturi 

910 paturi 

2S paturi 

II.2 Alte secţii medicale/laboratoare/cabinete/compartimente ale Spitalului 
- Farmacii ( functioneaza la sediul central si punct de lucru in pavilioanele in care functioneaza 
sectiile de Obstetrica - ginecologie, pneumologie) 
- Sterilizare 

· - Bloc operator 

- Laborator radiologie si imagistica medicala 
- Serviciu anatomie patologica 

.................•.. „.. ··-··-·-
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compartiment citologie 
compartiment histopatologie 
prosecturi 

- Compartiment explorari functionale 
- Compartiment endoscopie bronsica 
- Compartiment endoscopie digestivă 
- Serviciul de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale 
- Serviciul j udetean de medicina legala 
- Dispensar T.B.C 

- laborator BK 
- Dispensar T.B.C. Pogoanele 
- Cabinet oncologie medicala 
- Cabinet planificare familiala 
- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 
- Cabinet boli infectioase 
- Cabinet medicina sportiva 

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile : 
- medicina internă 
- chirurgie generala 
- urologie 
- cardiologie 
- obstetrica - ginecologie 
- neurologie 
- chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva 
- ortopedie si traumatologie 
- alergologie 
- endocrinologie 
- oftalmologie 
- chirurgie maxilo- faciala 
- pediatrie 
- chirurgie si ortopedie infantila 
-ORL 
- recuperare, medicina fizica si balneologie 
- nefrologie 
- dermatovenerologie 
' medicina muncii 
- reumatologie 

II.3Aparat funcţional: 
1. Serviciul Statistică şi Informatică 

2. Serviciul de management al calităţii serviciilor 
3. Serviciul R.U.N.O.S: 

- Birou Salarizare 
4. Serviciul Financiar-Contabilitate 
5. Serviciu Aprovizionare - transport: Dalll ........... „ •....••....•• Semnatura .....•...... „ • 

6. Serviciu Administrativ 
7. Birou achiziţii, contracte 
8. Compartiment juridic 
9. Compartiment tehnic 
1 O. Compartiment Securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă 
11. Birou audit 
12. Oficiul de calcul 

...................... „ ...................... „ .. . 
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13. Compartiment relaţii cu publicul 

II.4 Centrul de sănătate multifunctional Pîrscov * 
I. Structura funcţională 

Spitalizare de zi 
Din care: 

- 14 paturi paturi pentru adulţi 
- 6 paturi pentru copii 

- Sală de tratamente cu punct de recoltare probe biologice 
- Cabinete de specialitate: 

Medicină internă 

Chirurgie generală 
Obstetrică-ginecologie 

Pediatrie 
ORL 

Capitolul III. ATRIBUTIILE SPITALULUI 

20 paturi 

20 paturi 

ArtZS.(1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău are următoarele competente: 
acordă servicii medicale preventive,.curative, de recuperare şi paleative conform pachetului 
de servicii contractat cu C.J. A.S. Buzău, respectând criteriile stabilite prin Norma din 26 
iulie 2006 (Anexă la Legea 95/2006) privind organizarea funcţională generală a spitalului. 
acorda primul ajutor şi asisenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la 
spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică.După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul 
va asigura, dacă este cazul, transportul obligatoriu mecanizat la o altă unitate medico-. 
sanitară de profil; 
Spitalul este în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale pe timp de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi va participa cu toate 
resursele la înlăturarea efectelor acestora. 

(2) Responsabilităti/obligatii ale Spitalului: 
Spitalul Judeţean de Urgenţă răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru 
respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale ce 
pot determina prejudicii pacienţilor, aşa cum sunt stabilite de către organele competente. 
Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicală, răspunderea este individuală; 
să asigure semnalizarea corespunzătoare în zonă şi semnalizarea interioară a circuitelor 
importante utilizate de pacientul internat; 
să respecte drepturile pacientului aşa cum sunt reglementate de legislaţie 
să posede autorizaţie sanitară de funcţionare; 
să aibă acreditare; 
să asigure respectarea structurii organizatorice aprobată de Consiliul Judeţean în ceea ce 
priveşte numărul de paturi pe secţii şi compartimente; 
să asigure încadrarea cu personal medico-sanitar şi cu alte categorii de personal conform 
normativelor de personal (Ordinul MS nr.1224/2010), care să permită funcţionarea spitalului în 
condiţii de eficienţă; 
să aibă. organizat compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale în 
conformitate cu Ordinul MS nr. 916/2006; 
să asigure organizarea şi respectarea programului DDD în întregul spital; 
săaibă organizată Unitate Primire Urgenţe-SMURD conform Ordinului MS nr.1706/2007; 
are obligaţia să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă, ori de câte ori se 
solicită aceste servicii, oricărei persoane care se prezintă la spital dacă starea persoanei este 
critică. 
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<m: obligaţia să informeze asiguraţii despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care 
sunt furnizate. 
are obligaţia să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa 
de asigurări la care s-a virat contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia. 
are obligaţia acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor şi respectarea 
dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru 
consultaţii interdisciplinare. 
are obligaţia completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul 
pentru afecţiuni acute, cronice (iniţiale). 
Medicii din Spitalul Judeţean de Urgenţă au obligaţia să informeze medicul de familie al 
asiguratului, sau după caz, medicul de specialitate, despre diagnosticul stabilit, investigaţiile şi 
tratamentele efectuate sau să transmită orice altă informaţie referitoare la starea de sănătate a 
pacientului. 
are obligaţia să respecte destinaţia sumelor contractate prin acte adiţionale la contractele cu 
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. 
Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor întocmi liste de aşteptare, cu excepţia cazurilor 
de urgenţă medico-chirurgicală. 
are obligaţia să transmită datele solicitate de C.J.A. S., D.S.P. şi Consiliul Judeţean Buzău 
privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate, 
potrivit formularelor de raportare specifice, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora. 
are obligaţia să prezinte C.J.A.S., în vederea contractării, indicatorii specifici stabiliţi prin nor 
are obligaţia să elibereze actele medicale stabilite prin norme. 
are obligaţia să raporteze indicatorii prevăzuţi în normele privind execu\ia, raportarea şi 

controlul programelor naţionale de sănătate şi să utilizeze eficient sumele cu această destinaţie. 
are obligaţia să respecte legislaţia cu privire la unele măsuri pentru asigurarea continuităţii 
tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele de sănătate finanţate din bugetul Ministerului 
Sănătăţii şi bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate. 
are obligaţia să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat. În situaţia în care 
pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă 
necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să-l externeze dacă 
internarea nu se mai justifică; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se 
poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către 

aceştia. 

Asistentele şefe din secţii au obligaţia să prezinte săptămânal la serviciul Financiar lista cu 
pacienţii care nu au făcut dovada calităţii de asigurat până la externarea din spital, în vederea 
urmăririi şi recuperării cheltuielilor de spitalizare. 
are obligaţia să ţină evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă, 
inclusiv a sportivilor profesionişti, apărute în cadrul exercitării profesiei şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor medicale acordate nu se suportă de Casele 
de Asigurări de Sănătate. 
are obligaţia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate conform clasificării activităţii 
din economia naţională CAEN numarul de angajaţi, fondul de salariu precum şi orice alte 
informaţii solicitate în vederea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în 
conformitate cu Legea 346/2002. 
are obligaţia să transmită Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Sănătate dateie 
clinice la nivel de pacient pentru toţi pacienţii spitalizaţi, în fonnă electronică, conform 
aplicaţiei DRG Naţional, pentru prelucrarea şi analiza datelor în vederea contractării şi 
decontării serviciilor spitaliceşti. 
Fiecare secţie are obligaţia să-şi definească manevrele care implică soluţii de continuitate a 
materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare. Fiecare secţie are obligaţia de a neutraliza 
materialele şi instrumentarul a cărui condiţie de sterilizare nu este sigură . 
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are obligaţia să furnizeze tratamentul adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a 
medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în 
vigoare. 
are obligaţia să asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infecţiilor 
nozocomiale. 
are obligaţia respectării Normei din 26 iulie 2006 (Anexă la Legea 95/2006) privind asigurarea 
condiţiilor generale de igienă. 
are obligaţia să se îngrijească de asigurarea permanenţei serviciilor medicale furnizate 
asiguraţilor internaţi. 

Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu 
toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. 
are obligaţia să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat. 
are obligaţia să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă şi cercetare pentru medici, 
asistente medicale şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul 
beneficiar. Spitalul Judeţean de Urgenţă poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocării 
bugetare. 
are obligaţia să realizeze condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, 
protecţie civilă şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare. 
are obligaţia să îndeplinească şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare, 
precum şi cele care vor apărea. 

(3) Confidenţialitate: 
Spitalul are urmatoarele obligaţii: 

să respecte conjidenjia/itatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor decurse din 
serviciile medicale acordate asigurajilor precum şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa 
cum este stabilit în Legea 4612003. 
pastrarii conjidentialitatii datelor pacientului. Spitalul dispune si aplica politici si proceduri 
de asigurare a protectiei tuturor informalii/or confldentiale, a informalii/or reprezentaud 
drept de proprietate al clienjilor. 
pastrarii sectrete a parolei de acces a parolei de acces in cadrul aplicatiilor informatice 
instalate in cadrul spitalului, precum ~·i obligatia schimbarii parolei de acces la intervalele 
recomandate sau in cazul in care aceasta a fost dezvaluita accidental. 
de a lua masuri de protejarii datelor împotriva accesului neautorizat, dezvaluirii, modijicarii, 
pierderii sau distrugerii accidentale/ ilegale precum si împotriva oricarei forme de 
pre/ ucrare ilegala. 
de a nu scoate in afara spitalului documente care contin informalii privind pacientii. Este 
interzisa orice forma de copierea datelor continuie in baza de date a spitalului. 

a) Confidenfialitatea este asigurată prin : 
- instruirea personalului privind protectia informatiilor confidentiale obtinute in timpul actului 
medical si a dreptului de proprietate a c/ientilor sai. Acesta cerinta este inscrisa infisa postului; 
- semnarea unei angajament de confidenţialitate de catre intreg personalul din spital prin care fiecare 
salariat se obliga : 

• sa pas/reze con(identialitatea tuturor datelor, informalii/or si documentelor de orice fel de la 
locul de munca si de la nivelul intregului spital; 

• sa nu foloseasca in interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele si faptele 
referitoare la activitatea spitalului, asupra carura detine informalii; 

• sa apere integritatea patrimoniala de orice/el (materiala, morala, etc) a spitalului; 
b)Activirati specţfice de prevenire a transmiterii involuntare a informa/iei private: 
- asigurarea accesului controlat in spital; 
- circula/ia codificata a informatiilor private; 
- eliberarea c/eJnfo~malii doar la cerere si sub semna/ura catre persanele autorizate; 
- sr!czlritatea si confidentialitatea arhivari/or; .-------------„ 
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- parolarea accesului la calculator: 
c) alle prevederi privind confiden/ialitatea: 

Este interzisa accesarea bazelor de date medicalei si infarmatii medicale privind starea 
pacienlului, rezultatele investiga/ii/or, diagnosticu/, prognoslicul, tratamentu/, datele personale care 
sunt conjidentia/e chiar si dupa decesul acestuia. 

Este interzisa accesarea bazelor de date medicale/ si il1formatii medicale in (lfara obligatiilor 
de servici silsau furnizarea acestora catre terii in lipsa unei aprobari scrise a Directorului Medical 
sau Managerului silsau folosirea aplicatiilor informatice in afara scopului pentru care au fost create. 

Capitolul IV. CONDUCEREA SPITALULUI 
A_rt.26. Organele de conducere ale Spitalului Judeţean de Urgenţă conform Legii 95/2006, cu 
modificări şi completări sunt: 

D. Consiliul de Administraţie 
E. Managerul spitalului 
F. Comitetul Director 

Capitolul IV.2 Consiliul de Etica; 
Capitolul IV.3 Consiliul Medical ; 
Capitolul IV .4 Alte comisii constituite prin dispoziţii interne. 

A. Consiliul de Administraţie 
Artll. Funcţionarea Consiului de administraţie constituit la nivelul Spitalului este în conformitate cu 
art. 186 din Legea 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi comform hotărîrii Consiliului 
.Judeţean Buzău nr. 160/201 O, cu rol în dezbaterea principalelor probleme de strategie, de organizare şi 
funcţionare a Spitalului. 
(2) Membrii Consiliului de administraţie: 

2 reprezentanti ai Direcţiei de Sănătate Publică 
2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Buzău 
1 reprezentant numit de preşedintele Consiliului Judeţean Buzău 
I reprezentant al Colegiului .Judeţean al Medicilor Buzău, cu statut de invitai; 
I reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
Buzău, cu statut de invitat. 
Membrii supleanţi 

(3) Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele: 
a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi 
anuale; 
b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager prin act administrativ al preşedintelui 
consiliului judeţean,; 
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 
medicale ale populaţiei; 
d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 
e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea 
managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 
f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în 
care constată existenţa unor incompatibilităţi prevăzute de Legea nr.95/2006. 
(4) Alte dispoziţii privind Consiliul de administraţie: 

o Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot. 
o La şedinţele Consiliului de Administraţie reprezentanţii Sindicatelor legal constituite au statut 

de invitat permanent. 
o Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului. Deciziile Consiliului de 
Administraţie se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

0 _Membrii Consiliului de Administraţie se numesc prin act administrativ de către Consiliul 



Judeţean Buzău şi au obligaţia de a depune declaraţie de interese precum şi o declaraţie cu privire la 
incompatibilităţi, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie. Declaraţia se va actualiza ori de câte ori 
intervin modificări în situaţia persoanelor în cauză. 

o Declaraţiile vor fi afişate pe sile-ul spitalului conform modelului prevăzut în Legeanr.176/201 O. 
o Membrii Consiliului de administraţie pot beneficia de o indemnizaţie lunară de maxim 1 % din 

salariul managerului. 

B. Managerul Spitalului 
Ar.t~Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este persoană fizică şi a încheiat cu 
preşedintele Consiliului Judeţean Buzău un contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani. 
(2) Contactul de management . Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma 
evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie. Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de 
performanţă generale stabilite prin act administrativ al preşedintelui consiliului judeţean. 
(3) La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de 
maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitaţie 
publică, după caz. 
( 4) Functia de Manager este incompatibila cu : 

exercitarea oricaror alte functii salarizate, nesalarizate sau I şi indemnizate inclusiv in cadrul 
unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, cu exceptia functiilor sau activităţilor în 
domeniul medical din cadrul unităţii, in domeniul didactic, al cercetarii ştiinţifice si al creatiei literar
artistice ; 

exercitarea orcarei activitati sau oricarei alte functii de manager, inclusiv cele neremunerate ; 
exercitarea unei activitati sau a unei functii de membru in structurile de conducere ale unei alte 
unitati spitalicesti ; 
exercitarea oricarei functii in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil ; 

(5) Constituie conflict de interese detinerea de catre manager persoana fizica, manager persoana 
juridica ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societali 
comerciale ori organizatii nonguvernamentale carestabilesc relatii comerciale cu spitalul la care 
persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager. Aceasta dispozitie se 
aplică şi în cazmile in care astfel de părţi sociale, actiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori 
afinii pana la gradul al IV -lea inclusiv ale persoanei în cauză. 

Art.29. Managerul are în principal următoarele atribuţii: 
(1 )În domeniul strategiei serviciilor medicale: 

a. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, planul de 
dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membrii ai Comitetului 
Director şi pe baza propunerilor Consiliului Medical; planul de dezvoltare a spitalului se 
aprobă de Consiliul Judeţean Buzău, planul de dezvoltare a spitalului se structurează pe etape 
anuale, evaluate la sfarşitul fiecărui an financiar; 

b. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare a spitalului, pe baza propunerilor 
Comitetului Director şi a Consiliului Medical, cu respectarea prevederilor legale; 

c. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul Director, la propunerea 
Consiliului Medical; 

d. aprobă măsurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în 
concordanţă cu nevoi le de servicii medicaîe aie popuia1iei; 

e. elaborează şi pune la dispoziţia Consiliului de Administraţie rapoarte privind activitatea 
spitalului şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi 

funcţionare a spitalului; 
f. face propuneri, pe baza analizei în cadrul Comitetului Director şi a Consiliului Medical, privind 

Structura Organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea 
aprobării de către Consiliul Judeţean şi avizării de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare; 
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(2)In domeniul managementului economico-financiar: 
a. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli 

propriu,laborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale 
conducătorilor sec\iilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării 
Consiliului Judeţean, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile 
legii; 

b. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu 
ac\iunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasifica\iei 
bugetare; 

c. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi 

compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de 
administrare încheiate în condiţiile legii; 

d. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura 
spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform 
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

e. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Consiliului Judeţean; 

f aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice; 
g. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se 

realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director; 
h. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico 

financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului; 
1. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea 

venitmilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale; 
.J. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform 

legii; 
k răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaJiei din domeniu 

(3)ln domeniul managementului serviciilor medicale; 
a. elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona deservita, planul de 

a. dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului 
medical, si ii supune aprobarii consiliului de administratie al spitalului; 

b. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 
comitetului director, cu respectarea prevederilor legale; 

c. aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea 
consiliului medical; 

d. aproba rnasurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, în 
concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei; 

e. elaboreaza si pune la dispozitie consiliului de administratie rapoarte privind activitatea 
spitalului; 

f. îndruma si coordoneaza activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale; 
g. dispune masurile necesare in vederea realizarii indicatorilor de performanta a activitatii asumati 

prin prezentul contract; 
h. desemneaza, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor nationale de 

sanatate derulate la nivelul spitalului; 
L raspunde de implen1entarea si raportarea indicatorilor prograiuelvr/subprogrart.e1cr i!::!ticr~.a!e de 
1. sanatate derulate la nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de 

Ministerul Sanatatii; 
k. raspLmde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru realizarea unor acte medicale de 

calitate de catre personalul medico-sanitar din spital; 
1. raspunde de implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza 

recomandarilor consiliului medical; 
m. urrnareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, 

. coordo.nata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific; 
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n. I<egociaza si încheie, in numele si pe scama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte 
cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii serviciilor 
medicale; 

o. raspunde, împreuna cu comitetul director, de asigurarea conditiilor de investigatii medicale, 
tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform 
normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii; 

p. negociaza si încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de 
sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei 
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; 

q. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate 
private; 

r. poate încheia contracte cu directia de sanatate publica Buzău in vederea derularii programelor 
nationale de sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, in conformitate cu structura 
organizatorica a acestora; 

s. poate încheia contract cu institutul de medicina legala „Mina Minovici" pentru asigurarea 
drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in serviciul de medicina 
legala din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare 
pentru functionarea acestor cabinete; 

t. rasptmde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile pacientului si 
dispune masurile necesare atunci cand se constata incalcarea acestora; 

LL raspunde de asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte 
sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea 
efectelor acestora; 

v. raspunde de asigurarea acordarii primului ajutor si asistentei medicale de urgenta oricarei 
persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica, precum si de 
asigurarea, dupa caz, a transportului obligatoriu mcdicalizat la o alta unitate medico-sanitara de 
profil, dupa stabjlizarea functiilor vitale ale acesteia; 

w. raspunde de asigurarea, in conditiile legii, a calitatii actului medical, a respectarii conditiilor de 
cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, precum si de acoperirea, de 
catre spital, a prejudiciilor cauzate pacientilor 

(4)Jn domeniul politicii de personal şi a structurii organizatorice: 
a. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de munca, 111 funcţie de 

normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii; 
b. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie 
c. personalul spitalului; 
d. repartizează personalul din subordine pe locuri de mtmcă; 
e. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat 

în subordine; 
f. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 
g. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 
h. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin 

concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt 
prevăzuţi indicatorii de performan\ă asumaţi; 

1. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu 
J. prevederile legale în vigoare; 
k. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii 

obligaţiilor prevăzute în acestea; 
L stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de 
m. conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, 

programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea 
sanitară respectivă, în condiţiile legii; 

n. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat 
co1;cmsul sau .. examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în te1men de 
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maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, 
în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 

o. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul 
în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data 
stabilită în condiţiile menţionate; 

p. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe 0 

perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru 
ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 

q. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor 
de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile în care nu se prezintă 
niciun candidat; 

r. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 
s. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare 

pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de 
calitate, comisia de analiză a decesului etc, al căror mod de organizare şi funcţionare este 
prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului; 

t. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă 

subordonare,potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate 
cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în 
conformitate cu prevederile legale; 

u. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

v. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital; 
w. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în 
x. calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea 

acesteia ori de câte ori situaţia o impune; 
y._ răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese 

de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
z. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, 

reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către 

Consiliul Judeţean Buzău, în condiţiile legii; 
aa. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este 

insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice 
aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea 
acestora; 

bb. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente 
drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de 
asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile 
medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu 
această destinaţie; 

cc. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului 
medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii 

spitalului; 
dd. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru 

i11edici, asiste11ţi n1edicaii şi alt personal, î11 0ondiţiilc legii; 
ee. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. 

(5) ln domeniul managementului administrativ: 
a. aprobă şi urmăreşte respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu avizul 

Consiliului Judeţean; 
b. reprezintă spitalul în relatiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
c. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 
d. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiile asumate prin contracte şi dispune măsuri de 

îmbunătăţire a activitătii spitalului; 
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\ncheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de 
învăţămant şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul 
Sănătăţii ; 

f. răspunde de obţinerea Autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a Ce1tificatului de acreditare, în 
condiţiile prevăzute de lege; 

g. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 
păstrarea confidenţialităţii datelor pacien\ilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare 
la activitatea spitalului; 

h. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile 
legii, date privind activitatea spitalului; 

i. prezintă Consiliului Judeţean Buzău, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul 

J. 

dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli; 
răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de 
lege, în format scris şi electronic; 

k. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii; 

l. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor ş1 

reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului; 
m. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
n. împreună cu Comitetul Director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi 

coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi 
alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

o. propune spre aprobare Consiliului Judeţean Buzău un înlocuitor pentru perioadele cand nu este 
în prezent în spital; 

p. nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract de 
mamagement, cu excepţia cazurilor de indisponibilitate; 

C. Comitetul Director 
Art.3Q Comitetul Director al Spitalului funcţionează în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 921/2006 şi 
este constituit din : 

o Manager 
o Director Medical 
o Director Financiar Contabil 
o Director de lngrijiri 

ArtJ.l(l )Atribuţiile Comitetului Director sunt următoarele: 
a. Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor 

scrise ale Consiliului Medical; 
b. Elaborează, pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul anual de fumizare de servicii 

medicale al spitalului; 
c. Propune managerului, în vederea aprobării: 

numărul de personal, pe categorii şi Jocuri de muncă, în funcţie de reglementările în 
vigoare; 
organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, 
conJorm legii; 

d. Elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi Organigrama 
spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

e. Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implimentarea de măsuri organizatorice 
privind îmbunătăţirea actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi 
măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al 
Ministerului Sănătăţii Publice; 
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i. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de 
către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentale ale conducerilor 
secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; 

g. Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi 
compartimente, asigurand sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în 
bugetul aloca!; 

h. Analizează propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl 
supune spre aprobare managerului; 

1. Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, 
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe 
care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; 

J. Analizează, la propunerea Consiliului Medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea 
tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; 

k. Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, 
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

I. La propunerea Consiliului Medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare 
Managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii 

curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi 
răspunde de realizarea acestora; 

m. Analizează, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor 

asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului; 
n. Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul Medical şi le prezintă Consiliului Judeţean Buzău 
la solicitarea acestora; 

o. Negociază, prin Manager, Directorul Medical şi Directorul Financiar Contabil, contractele de 
furnizare de servicii medicale cu Casele de Asigurări de S_ănătate; 

p. Se întruneşte lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a 
managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 

q. Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbare 
sediului şi a denumirii spitalului; 

r. Negociază cu şeful de secţie/laborator, compartiment şi propune spre aprobare managerului 
indicatorii specifici de performanţă al managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care 
vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al 
sec ţi ei/laboratorul u ii corn partimentul u i/ servi ci ului; 

s. Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 
t. Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi eleborează raportul 

anual de activitate al spitalului; 
(2)Persoanele din conducerea Spitalului, respectiv Managerul, membrii Comitetului Director, şefii de 
secţii, de laboratoare sau de servicii şi membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia de a depune o 
declaraţie de interese precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţi prevăzute la art. 180 din 
Legea 95/2006. 
(3)Declara\ia se actualizează ori de cate ori intervin modificări în situaţia personalului în cauză; 
actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, pre~urn şi a încetării 
funcţiilor sau activităţilor. 
( 4 )Persoanele din conducerea Spitalului au obligaţia de a depune şi o declaraţie de avere, model 
aprobat prin Legea nr.176/201 O pri vinci integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 .. 
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Ccq;i!oiul JV.2 Consiliul de Etică 
hJ:t}ik.,Jl) Consiliul de Etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor 
publice, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul 
sistemului de sănătate. 
(2) Consiliul de etică din Spitalul Judeţean de Urgenţă funcţionează în conformitate cu prevederile Art. 
185 alin l şi 2 din Legea nr.95/2006 cu modificările şi completările ulerioare şi Ord. M.S nr. 145/2015 
prin care se stabileşte componenţa şi atribuţiile acestuia. 
(3) Consilului de etică este constituit din 7 membri, cu următoarea reprezentare: 

a. 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului; 
b. 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 
c. un cosilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu studii superioare, 

desemnat de managerul unităţii; 
d. un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. 

( 4 ) Secretarul consiliului de etică este un angajat cu studii superioare al spitalului, desemnat prin 
decizia managerului. Secretarul nu are drept de vot în cadrul şedinţelor consiliului de etică. 
( 5 ) Atribuţiile Consiliului de Etică sunt următoarele: 

a. Promovează valorile etice în rîndul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al 
unităţii sanitare; 

b. Identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului 
adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii: 

c. Formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de 
etică; 

d. Analizează şi avizează regulm11entul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face 
propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; 

e. Formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii 

sm1itare; 
f. Analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei 

medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează 
propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar 
respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire; 

g. Primeşte din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării. 
Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3. 

h. Analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient -
cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului. 

L Verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturilşe 

pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică (Legea nr. 46/2003 ), pe baza sesizărilor primite; 
.l · Analizează sesizările personalului unităţii în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvîrşite de 

către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor 
personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului; 

k. Analizează sesizările ce privesc nerespectarea dimnităţii umane şi propune măsuri concrete de 
soluţionare; 

I. Emite avize referitoare la incidentele semnalate ; 
m. Emite hotîrîri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară; 
n. Asigură informarea managerului, a compartimentului de integritate din cadrul Ministerului 

Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poariă răspunderea a 
soluţiilor propuse; 

o. fi.probă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora; 
p. lnaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către 

personalul medico - sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării servicilor medicale 
de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele 
conform atribuţiilor de serviciu; 

··.·1' 

CONFORM CU ORl~L 

19!Regulament de Organizare ş1 Funcţioli2!!:::c:c:::S::~~ll:td::=::f:#~ 
d 1

• tJ r g e n ~ ă B u z ă u 



q. Sesisează organele abilitate ale statului ori de cîte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot 
face obiectul unor infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţi sanitare 
sau de către petent; 

r. Aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică; 
s. Redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţilor reprezentative din 

cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un 
manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare; 

t. Analizează tezultatele aplicării chestionarului de evaluare partea mecanismului de feedback al 
pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa 4 din Ordin si in conformitate cu 
Ord. Nr. 146/2015 al MS. 

( 6) Funcţionarea consiliului de etică 
l. Cosiliul de etică se întruneşe lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de 

urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii 
acesu1a. 

2. Deciziile se adoptă prin vot secret cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului 
membrilor consiliului de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv. 

3. La fiecare şedinţă a consiliului de etică se întocmeşte un proces verbal care reflectă activitate 
desfăşurată şi deciziile luate. 

Capitolul IV 3 Consiliul Medical 
Art,33(1) Consiliul Medical al Spitalulului este compus din şefii de secţie, de laboratoare, 
compartimente, farmacişti şefi, asistenţi medicali şefi. 
(2) Directorul Medical este preşedintele Consiliului Medical. 
(3) Atribuţiile Consiliului Medical sunt următoarele: 

a) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare si are responsabilitati privind imbunatatirea calitatii servicii/or hoteliere si medicale; 

b) constituie echipe multidisciplinare privind îngrijirea pacientilor cu patologii complicate, 
care necesita îngrijiri medicale complexe; , 

Atributiile consiliului medical privind îngrijirea pacienţilor in echipe multidisciplinare 
> Medicii şef de secţie/şef de laborator sau, după caz, directorul medical au obligaţia de a 

coordona şi de a controla acordarea cu prioritate a consultaţiilor interdisciplinare. 
> Consultaţiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul 

şef de secţie, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului 
medical. 

> Medicii din unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia de a acorda cu prioritate, în cadrul 
programului de 7 ore în medie pe zi, consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în 
unitate sau pentru cei internaţi in alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între 
unităţile sanitare respective. 

Modul de solicitare si dcsfasurarc a consultului interdisciplinar în interiorul spitalului 
Consultatia interdisciplinara este consultatia efectuata de un specialist intr-o alta specialitate decat cea 
în care s-a internat pacientul. Activitatea de consult interdisciplinar are ca scop evaluarea completa, 
clinica si paraclinica a pacientilor internati pentru toate afectiunile cu expresie clinica si/sau 
paraclinica la momentul internarii, precizarea diagnosticului/diagnosticelor (comorbiditatilor) si 
stabilirea schemei de tratament pentru bolile diagnosticate. 

Prezentarea situatiilor posibile: 
a) consultatii interdisciplinare obligatorii - sunt consultatiile interdisciplinare care se 

efectueaza obligatoriu pentru interventii chirurgicale, investigatii invazive etc. 
b) consultatii interdisciplinare ocazionale - sunt consultatii interdisciplinare solicitate pentru 

un pacient internat, care prezinta o simptomatologie asociata, responsabila de alta afectiune 
decat cea pentru care s-a internat 

c) consultatii ·interdisciplinare in urgenta - sunt consultatiile necesare in situatia in care 
pacientul intern(!! devine urgenta medicala 
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Consultatiile interdisciplinare sunt recomandate de medicul curant/medicul de garda s1 
aprobate de medicul sef de sectie, in urma solicitarii acestuia. 

Consultatiile interdisciplinare se pot efectua: 
• in cadrul aceluiasi spital 
• in spitale limitrofe cu care spitalul are acorduri de colaborare sau contracte prestari 

serv1c11 
Solicitarea acordarea concluziile si recomandarile in urma efectuarii consultului se 

' ' inregistreaza in FOCO, cu data, ora si parafele medicilor care au solicitat si-a celui ce-a acordat 
consultul interdisciplinar. 

c) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri 
pentru elaborarea: 

d) planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 
c) planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 
f) planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, 

medicamente şi materiale sanitare; 
g) face propuneri Comitetului Director privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; 
h) participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern 

ale spitalului; 
i) desfăşoară activitatea de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale 

desfăşurate în spital, inclusiv: 
• evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

Ambulatoriul acestuia; 
• monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 
• prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale; 

Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG ş1 cu 
compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului 

j) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul 
spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 

k) elaborează planul anual de îmbunăţire a calitţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care 
îl supune spre aprobare Managerului; 

1) înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor 
medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 

m) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment şi face 
propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 

n) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Managerului cu privire la structura şi 
numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 

o) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 
p) înaintează Managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare 

continuă a personalului medico-sanitar; 
q) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală 

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditae; 
r) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează 

ec.cesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră; 
s) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivd,11 spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
t) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
u) participă, alături de Manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 

în alte situaţii speciale; 
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·.,;) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în 
vederea unei utilizări judicioase a londurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei 
la medicamente; 

w) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

x) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 
condiţiile legii; 

y) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital 
referitoare la activitatea medicală a spitalului; 

z) elaborează raportul anual de activiate medicală a spitalului în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi are responsabilităţi în privinţa îmbunătăţirii calităţii serviciilor hoteliere şi medicale. 

Procedura de lucru a Consiliului medical Modul de desfasurare a activitatii Consiliului Medical 
este reglementata de legisla/ia în vigoare în domeniul sanitar. 

Consiliul Medical se fntruneste cel putin o data pe luna sau ori de cale ori este nevoie, la 
solicitarea presedintelului sau cel putin a 213 din membrii acestuia si ia hotarâri cu majoritatea 
simpla a celor prezenti. 

Activitatea desfasurata de Consiliu/ medical se arhiveaza sub forma de procese verbale de 
sedinta, iar un exemplar din acest proces verbal se depune spre stiinta managerului unita/ii. 

Capitolul IV 4 Comisii constituite la nivelul Spitalului 

Art.34.(U Pentru analiza unor probleme complexe sau care interesează întreaga activitate a spitalului 
precum şi pentru elaborarea unor propuneri de rezolvare a acestora şi de aplicare a propunerilor 
aprobate, Managerul şi Comitetul Director pot să constituie grupe de lucru numite, în continuare 
comisii. 
(2) În cadrul 4nităţii funcţionează următoarele comisii: 

1. Comisia nucleului de calitate; 
2. Comisia medicamentului; 
3. Comisia de analiză DRG; 
4. Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti; 
5. Comisia de disciplină; 
6. Comisie de Securitate şi Sănătate în muncă 
7. Comisia tehnică de inventariere a patrimoniului instituţiei; 
8. Comisiile de Transfuzie şi Hemovigilenţă 
9. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 

control intern/managerial la nivelul Spitalului. 
10. Comisia de analiză a rezultatelor utilizării ghidurilor, protocoalelor şi modelelor de bună 

practică 

(3) Aceste comisii au reprezentanti în secţiile si compartimentele spitalului si informeaza atât 
Comitetul Director cât si sefii de secţie despre problemele dezbatute în întâlnirile de lucru. 
Componenţa comisiilor si sarcinile acestora au fost stabilite prin dispoziţii ale managerului spitalului. 

Art.34.1. Comisia nuc/eului de calitate 
Nucleul de ca1itate este înfiinţat in baza Ordinului nr. 559/874/4017/2001 âl Cf~AS/ ~v1SF/Coleg1ul 
Medicilor din Romania şi asigură constant şi permanent monitorizarea interna a calitaţii. 
Nucleul de calitate are în componenţă medici desemnaţi de conducerea unităţii. 
Atribuţii şi responsabilităţi ale nucleului de calitate al spitalului : 
I. Asigurarea monitorizarii interne a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor la acest nivel, 
prin urmărirea respectării criteriilor de calitate. Pentru monitorizarea criteriilor de calitate referitoare la 
- oportunitatea continuarii spitalizarii la 24 ore ; 
- înregistrarea datelor despre evolutia starii de sanatate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/ 

:72 ore in foile de observat.ie ; 
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- indicarea medicatiei in foaia de observatie, concordanta medicatiei prescrisă în foaia de observaţie cu 
cea efectiv eliberată prin condica de medicamente ; 
- vor fi efectuale, prin sondaj, un număr de minim două evaluări lunare, pentru fiecare secţie în paiie. 
Data efectuarii sondajelor si constatarilor vor fi înregistrate in registrul de activitate al nucleului de 
calitate cu semnatura persoanei care a efectuat sondajul. 
2.Întocmirca punctajului aferent criteriilor de calitate si urmarirea lunara pentru reactualizarea 
acestuia. Punctajele vor fi calculate conform indicatiilor din grila (anexa nr. 2 din Metodologia de 
lucru a acestui ordin nr. ET/604/1109/487/ 2002). 
Pentru calcularea punctaj ului aferent criteriilor de calitate referitoare la : 
I. decizia de internare a bolnavilor ; 
2. internarea pacientilor pe sectie in functie de concordanta cu diagnosticul principal la internare ; 
3. igienizarea pacienlilor; 
4. transportarea/ insotirea pacientului internat pe sectie ; 
5. externarea pacientului (inmanarea scrisorii medicale si dupa caz a retetei gratuite/ compensate); 
6. poate fi consultata fisa circuitului pacientului ( anexa nr. 3 din Metodologia de lucru a acestui ordin 
nr. ET/604/1109/487/ 2002) 
3. Raportarea trimestrială către Serviciul Medical din Casele de Asigurări de Sănătate, Direcţiile de 
Sănătate Publică, precum şi Colegiile medicilor, a indicatorilor de calitate stabiliţi de comun acord de 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România. 
4. Prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe 
fiecare secţie în parte şi global pe spital, conducerii spitalnlui. Propunerile vor fi aduse şi la cunostinţa 
medicilor şefi de secţie. Conducerea spitalului va putea astfel analiza propunerile înaintate de nucleul 
de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri corective şi/ sau preventive, după caz. 
5.Se vor intruni lunar sau ori de câte ori este nevoie cn reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea 
externă a calităţii. Decizia în vederea organizării unor astfel de întruniri va putea fi luată de cel puţin 
doi din cei trei reprezentanţi ai instituţiilor implicate în monitorizarea externă a calităţii, în vederea 
discutării : punctajul obţinut la evaluarea criteriilor de calitate, deficienţelor constatate şi a măsnrilor 
ce pot fi propuse spre aplicare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale. 
6.Elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor, date generale despre 
spital, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia, etc. 

Ait.34,2. Comisia medicamentului 
Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicainentelor precum şi folosirea judicioasă a 
fondurilor băneşti destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează 
Atribuţiile Comisiei Medicamentului sunt stabilite prin decizie, in conlorn1itate cu Legea nr.9)/2006 şi 
cu Ordinul MS nr.454/2006. 
Comisia este alcatuita din 1 O membri. 
Principalele atribuţii ale acestei comisii sunt: 

a. analizează periodic, o dată pe lună, prin sondaj, câte 5 foi de observaţie din fiecare secţie a 
spitalului, de preferinţă de la fiecare medic din secţie, atât în internarea continuă cât şi în 
internarea de zi; 

b. analizează justificarea tratainentului din FOCG alese şi sesizează conducerea spitalului asupra 
situaţiilor de polipragmazie, recomandarea abuzivă a unui medicainent; 

c. în situaţia în care se constată un consum abuziv de medicamente, solicită medicului curant 
justificarea acestuia şi anaiizează acesle j u~lificări; 

d. redactează un proces verbal de şedinţă în care consemnează rezultatele activităţii; 
c. participă la introducerea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor terapeutice; 
f. răspunde de orice solicitare a conducerii spitalului. 

La solicitarea conducerii spitalului, Comisia medicamentului poate fi consultată în 
următoarele domenii: 

a) elaborarea unei strategii de reducere a consumului de medicamente; 
b) analizarea consumului de medicamente pe fiecare secţie, trimestrial ş1 în dinainica, cu 

prezentarea rezultatului în sedinţa cu medicii din spital; 
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c) analizarea justilicarii consumului de medicamente ele catrc sectiik 111 care s-au constatat 
crestcri substantiale. 

Ait.34.3. Comisia de analiză DRG 
Atribuţiile Comisiei de validare/revalidare a cazurilor externate sunt stabilite pnn decizie, în 
conformitate cu Legea nr.95/2006. 
Comisia este alcătuită din 3 membri şi un secretar. 
Atributiile comisiei sunt: 

a. evaluarea cazurilor invalidate de SNSPMS in baza regulilor de validare clin grupa B pentru care 
se solicita revalidarea 

b. solicitarea Comisiei CAS Buzău să paiticipe la şedinta de revalidare a cazurilor invalidate 
c. aprobarea validarii cazurilor in baza regulamentului de revalidare 
d. Trimestrial, in perioada 15-19 a lunii urmatoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite in 

format electronic cazurile invalidate pentru care se solicita revalidarea, precum si cazurile 
neraportate din lunile anterioare 

e. analizarea cazurilor invalidate in baza regulilor de validare din grupa A si initierea de masuri de 
corectie 

f. solicitarea de justificare pentru cazurile invalidate medicului curant sau operatorului ce a 
transcris electronic FOCO 

A.rt.34.4. Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti 
Atribuţiile Comisiei sunt stabilite prin decizie, in conformitate cu Legea nr.95/2006. 
Comisia este alcatuita din 5 membri şi are următoarele atribuţii: 
a) analizează periodic, o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie, numărul deceselor înregistrate în 
activitatea spitalului, astfel: 

Numarul deceselor în totalitate 
Numarul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului 
Numarul deceselor intraoperatorii 
Numarul deceselor la 48 de ore de la interventia operatorie 

b) analizează motivele medicale care au dus la decesul pacienţilor, cuprinse în FOCO şi Certificatul de 
deces; 
c) În situaţia în care se constată un deces survenit ca urmare a acţiunii personalului medical 
(malpraxis) prezintă cazul conducerii spitalului în vederea luării de măsuri necesare; 
c) Redactează un proces verbal de şedinţă în care consemnează rezultatele activităţii; 
d) membrii comisiei deceselor intraspitalicesti sunt obligati sa participe la efectuarea necrops1e1 
pacientului decedat în prezenta medicului curant şi a şefului de secţie din care face parte medicul 
curant (sau înlocuitorul acestuia); 
e) În urma autopsiei se va recolta material bi optic care va fi însoţit obligatoiru de FIŞA DE îNSOŢTRE 
tip, semnată şi parafată de medicul ce solicită examinarea; 
J) Poate solicita medicului curant justificarea acţiunilor medicale în cazul pacientului decedat; 
g) Răspunde la orice solicitare a conducerii spitalului. 

Art.34.5 Comisia de disciplină 
În conformitate cu Legea nr. 53/2003 şi cu aprobarea Comitetului director funcţionează COMISIA DE 
DISCIPLINĂ care-şi exercită atribuţii conform legislaţiei în vigoari;;, pentru soluţionarea cazurilor de 
nerespectare a regulilor de disciplină, obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportare. 
Atribuţiile Comisiei de disciplina sunt stabilite prin decizie, in conformitate cu Legea nr.95/2006. 
Comisia este alcatuita din 5 membrii. 
Comisia de Disciplina si Control a Spitalului are următoarele atribuţii: 

analizează referatele cu propunere de sancţionare a oricărui membru al personalului angajat 
asigurând conducerea unitatii de respectarrea legislatiei in vigoare. 
solutionează cazurile de nerespectare a obligaţiilor de serviciu, a normelor de comportare si a 
regµlilor de disciplină la solicitarea conducerii sau la reclamaţia unei persoane neutre. 
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Art.34.!l Comitetul de Securitate şi Siinătate în muncă 
Comitetul are scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în 
domeniul protecţiei muncii şi are următoarele atribuţii: 
- aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă; 
- urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui ş1 
eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 
- urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă regelementările legale privind securitate şi sănătatea 
în muncă; 
- analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă; 
- analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 
- efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 
- efectează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în 
n1uncă; 

- informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate; 
- realizează cadrul de perticipare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale 
procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc), cu 
implicaţii în domeniul protecţiei muncii; 
- dezbate raportul, scris, prezentat COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu provire la situaţia securităţii şi sănătăţii în 
muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de 
protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie orezentat inspectoratului 
teritorial de protecţie a muncii; 
- verifică aplicarea normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, 
ţinând seama de factorii de risc identificaţi; 
- verifică reintegrarea sau menţinerea îăn mucă a salaraţilor care au suferit accidente de muncă ce au 
avuta ca efect diminuarea capacităţii de muncă; 
- comitetul de securitate şi sănătate în muncă, asisgură implicarea salariaţilor la elaborarea şi implicare 
deciziilor în domeniul protecţia muncii; 
- COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ coordonează măsurile de securitate 
şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 
luni; 
- în situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitae şi sănătate în muncă, atriibuţiile 
specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responmsabilil cu protecţia muncii numit de angajator; 
- componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt 
reglementate prin Ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii solciale; 

Art.34.9. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului 
de control intern/ma1111gerial la nivelul Spitalului. 

a. proiectează, implementează, dezvolta si îmbunătăţeşte Sistemul de control intern managerial în 
Spital; 

b. elaborează, analizează, verifica si/sau aproba, după caz, documentele necesare implementării 
standardelor Coduiui comrolului intern, conform OMF nr 946/2005, cu modificările si 
completările ulterioare; 

c. solicita echipei de lucru pentru realizarea standardelor Codului Controlului Intern, numită prin 
decizie, realizarea sau participarea la realizarea documentelor impuse prin OMFP nr.946/2005, 
la termenele stabilite; 

d. urmăreşte realizarea obiectivelor si acţiunilor stabilite prin acest program de dezvoltare. 
e. asigura actualizarea periodica a programului, o data la 12 luni sau mai des, daca situaţia o 

impune. 
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r 1nmr,rcştc elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale 
tuturor sectoarelor de activitate. 

g. solicita si preia semestrial (sau ori de cate ori este necesar), atât de la echipa de lucru cât si de 
la coordonatorii fiecărui subsistem informări referitoare la progresele înregistrate în dezvoltarea 
subsistemelor proprii de control managerial în raport cu programele adoptate şi concluzii 
rezultate din monitorizările efectuate. 

h. inventariază riscurile si problemele apărute si informează structurile interne cu atribuţiile de 
control in vederea organizării si efectuării unor controale tematice pentru 

1. verificarea deficientelor constate in procesul de implementare a cerinţelor OMFP nr.94612005, 
republicată cu toate modificările ulterioare. 

J. analizează procedurile interne elaborate pentru proiectarea acestui sistem de control. 

Capitolul IV .5 Directorul Medical - atributii 
~( 1) Atribuţiile specifice ale directorului medical sunt: 

a. în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen 
a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, 
planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, 
medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli; 

b. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin 
evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de 
îmbunătăţire a activităţii medicale; 

c. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de 
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 

d. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor 

pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 
e. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 
f întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de 

secţii, laboratoare şi servicii; 
g. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în 

condiţiile legii; 
h. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, 

colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
I. răspunde de acreditarea personalului medical al spital ului şi de acreditarea activităţilor 

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
J. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri 

foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); 
k. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi 

în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevede1ile legale în vigoare; 
l. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la 

nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 
polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 

m. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a 
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 

n. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de 
prc\1en~ie, diag1iostic, tratciilîCUt ;~1 i·ecuperare a proc.ed11ril0r ~i tehnicilor prevăzute în 
protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a 
;1ormelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor 
acordate; 

o. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele 
medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date; 

p. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, 
pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi 
îmbolnăvirilor profesionale 
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(2) Atribu\iile directorului medical În aclivitalea de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale 
iiJ unilăfile sanilare publice sunt: utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor 
medicale de prevenţie, diagnostic,tratameni şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în 
protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a 
normelor privind cazarea, alimentaţia şi condi\iile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate; 

Capitolul JV.6 Directorul de Inr:rijiri - atribuţii 

Art~1f! (!)Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri medicale sunt: 
a. controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii 

medicali şeii, asistenţii medicali şi personalul auxiliar; 
b. organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie/compartimente; 
c. monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei 

pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 
d. monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de 

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii 
Publice; 

e. stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, 

necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii; 
f. analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de 

educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei; 
g. colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de 

învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru 
asistenţii medicali; 

h. controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali; 
1. controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a 

mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia; 
.J. analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit şi a premiilor 

pentru asistenţii medicali şi personalul auxiliar, în funcţie de criteriile stabilite de comisia mixtă 
patronat-sindicat; 

k. pmiicipă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor medicali ş1 

moaşelor, la solicitarea acestora; 
I. analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine; 
m. ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului de internări; 
n. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a 

regulilor de etică profesională; 
o. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de telmică 

aseptică de către personalul din subordine; 
p. aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi 

programarea concediilor de odihnă; 
q. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, 

evitarea aglomerării în saloane); 
r. asigură măsurile necesare pentrn cunoaşterea de către personalul din subordine a 

reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, 

regulamentul de organizare şi funqionare al spitalului, regulamentul de ordine interioară, 

1iorn-1ele privii1d prevenire~ şi c0!1:ba.terea i11fecţiilor nosoco1njalc şi no1111elor privind 
gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale; 

s. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei 
privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă. 

t. participă ca reprezentant al comitetului director la comisiile de evaluare şi examen de angajare 
ale personalului mediu şi inferior. 

(2) Atribufiile directorului de îngrijiri În ac/ivita/ea de prevenire şi combatere a infecfiilor 
nosocomiale În unităfile sanitare publice şi private: 

a. răspunde de aplicarea Precauţiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor; 
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o. tăspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de 
tehnică aseptică de către acesta; 

c. urmăreşte circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de microbiologie şi 

sesizează orice modificare; 
d. urmăreşte respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific; 
e. răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice; 
f. propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare 

prevenirii infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igienă; 
g. controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; 
h. controlează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora; 
1. urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi 

însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţă 
medicului şef de secţie şi managerului spitalului; 

J. constată şi raportează managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii 
sanitare, încă.lzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora; 

k. organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori de câte ori 
este nevoie; 

J. pmticipă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei ş1 

împreună cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al 
nosocomiale; 

steri 1 i zării 
infecţi lor 

m. urmăreşte în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi 
controlează prelucrarea bolnavilor la internare; 

n. anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în 
funcţie de grupe de vârstă, infecţiozitate sau receptivitate; 

o. urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru 
supravegherea contacţilor; 

p. instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte 
aplicarea acestor măsuri; -

q. semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul 
personalului; 

r. instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsmilor de igienă care trebuie 
respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu lucrează la paturi(portul echipmnentului, 
evitarea aglomerării în saloane); 

s. instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea 

lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, 
transpo1tul şi păstrarea lenjeriei curate; 

t. urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării lor, a 
modului de transport şi neutralizare a acestora; 

u. controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic, 
precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune medicului şef de secţie 
măsuri disciplinare în cazurile de abateri. 

Capitolul JV.7 Directorul Financiar-Contabil- atribuţii 

~I.LU(l) Atribuţii le specifice directorului financiar-conta bi 1 sunt: 
a. asigură şi răspunde de buna organizare şi desîă.şurare a activităţii flnai1cinre a unităţii, în 

conformitate cu dispoziţiile legale; 
b. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură 

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; 
c. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a 

bilanţurilor anuale şi trimestriale; 
d. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli; 
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c. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, unnărind realizarea 
indicatorilor financiari aproba\i şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; 

r participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale eu casele de asigurări de 
sănătate; 

g. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având 
obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 

h. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de 
lege, precum şi pentru situaţii de criză; 

1. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă 
a datelor contabilităţii; 

J. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 
k. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul 

statului, trezorerie şi terţi; 
I. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital; 
m. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 
n. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin 

spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a 
acestora; 

o. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; 
p. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri 

pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; 
q. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 
r. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile legale; 
s. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea 

măsurilor de bună gospodărire -a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a forn1ării de 
stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a 
sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale; 

t. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar
contabile din subordine; 

u. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor 
materiale în unitate. 

v. este responsabil de calitatea serviciilor hoteliere acordate pacientilor; 
(2) Atribuţiile directorului financiar-contabil în activitatea de prevenire şi combatere a infecfiilor 
nosocomiale: 

a. planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat; 
b. derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia; 
c. evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici. 

JV.8 Principalele circuite functionale in spital sunt: 
A. Circuitul bonavului 
B. Circuitul personalului medico-sanitar 
C. Circ~~itul rnedican1er1telor 
D. Circuitul vizitatorilor 
E. Circuitul instrumentarului 
F. Circuitul blocului operator 
G. Circuitul alimentelor 
H. Circuitul lenjeriei 
I. Circuitul deseurilor. 
.J. Circuitul sangelui 
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Un circuit functional presupune separarea oricarei activitati septic de cea aseptic, separarea 
obiectelor necontaminate de cele contaminate, practic excluderea incrucisarilor care pot favoriza 
contaminarea. 

A .s;: i.rs J!. i tl!.1_ 12 Q li!. I!."..'! l_u J 
STRUCTURA: 

• serviciul de internare 
• spitalizare (sectia cu paturi) 
• Externare (boxe pentru imbracarea bolnavului la externare) 

SERVICIU DE INTERNARE: 
• Unitatea de intocmire a datelor (spatiu de asteptare, cabinet, grup sanitar separat pe 

sexe) 
• cabinet de consultatii 
• unitatea de igienizare care include serviciu de prelucrare sanitara al bolnavului, 

garderoba 
Echipamentul bolnavului se introduce in huse de protectie. 
Serviciul de prelucrare sanitara: 

• cabina de dus 
• boxa pentru efectele curate de spital 
• trusa de deparazitare a bolnavului(foarfeca, pieptan, substante deparazitare) 
• dezinfectant pentru dezinfectia mecanica si chimica a cabinelor de dus dupa fiecare 

bolnav si a pavimentului 
Acest mod de organizare a unui serviciu de internari are la baza criteriul epidemiologic de evitare a 
contaminarii mediului din interiorul acestui serviciu, a difuzarii germenilor si de evitare a producerii 
unor IN. 
Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor si trebuie limitat numai la necesitate. 
SPITALIZARE (SECTIA CU PA TUR!) 

• Organizarea saloanelor trebuie sa respecte normele sanitara-antiepidemice de 
spatiu,luminozitate si aerisire, de instalatii sanitare. Cresterea numarului de internari peste capacitatea 
unei sectii determina o aglomerare de bolnavi, de personal medico-sanitar insuficient, favorizand 
contaminarea mediului din salon. 

• spatiul necesar pentru activitatile aferente ingrijirii bolnavului: sala de tratament, boxe 
pentru depozitarea de lenjerie curata sau murada, material de intretinere, substante dezinfectante. 

SCHEMA CIRCUIT BOLNAVILOR: COMPARTIMENT INTERNARI/ UPU
UNITATE DE IGIENIZARE (PRELUCRARE SANITARA) -GARDEROBA -LIFT - SECTII 
ET.I,11,III, IV,V 

~· ţj .rf !.Ii t_uJ ...11 ti:.s_o_n_ l!.I !I!\!!. !.11 t4. is 9: ~ l! I! !.t!.l ! 
Personalul medico-sanitar din sectii, la Începutul programului, merge catre vestiare pentru a se 

echipa corespunzator si apoi isi desfasoara activitatea. 
SCHEMA CIRCUIT PERSONAL MEDICO-SANITAR: INTRAREA PRlNCIPALA

VESTIAR-LIFT -SECTII ET.I,11,TU,IV,V. 

~. s=;.i .rs !! l ţ!~ I_ !11 J.'2 j ~ ~ !_11_ ~ '!. t;..c! t2 !: 
Circuitul medicamentelor are Joc pe traseul: farmacie-sectie sau magazie-sectie. 

D.Circuitul vizitatorilor 
Vi-;:jt~t~1~ii-i~t1~~~-~pit~Creprezinta un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de 
germeni, prin persoanele cu forme asimptomatice, cat si prin echipamentul lor. 
Pentru reducerea contaminarii sunt recomandate urmatoarele masuri: 
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Existenta unui program de v1z1ta intre anumite ore, program care sa nu se suprapuna cu 
programul altor circuite: vizita medicului curant, circuitul lenjeriei, servirea mesei, efectuarea 
curateniei si dezinfectiei. 
Existenta unui spatiu la intrarea pe sectie unde vizitatorul primeste un halat. 
Supravegherea de catre personalul medico-sanitar a modului in care se efectueaza vizitarea 
bolnavilor. 

SCHEMA CIRCUIT VIZITATORI: INTRAREA PRINCIPALA - LIFT SECTII 
ET.I,II,III,IV, V. 
Program de vizita: 
- de luni pana vineri: 7.00-8.15 

14.00-17.30 
- sambata si duminica - 10.00-20.00 
In situatii epidemiologice deosebite intcrdictia este generala, pentru perioade bine determinate, la 
recomandarea DSP Buzau. 
ln timpul vizitei, vizitatorii vor purta echipament de protectie, primit la intrarea in sectie. Sunt interzise 
vizitele in sectiile de Nou-Nascuti, ATI, Bloc operator, Sterilizare. 

J!;..~i.!"~!.lit_u_l_l_l!,Sjr!.J!ll.i!.'!ta..r_u_lyj 
Se realizeaza o separare neta intre materialele sterile si cele utilizate; 
Colectarea acestora <lupa utilizare se face în recipiente separate cu solutie dezinfectanta. 
Circuitul materialului steril de la statia central de sterilizare catre sectii se realizeaza cu ajutorul liftului 
salubru in urmatorul interval orar: 
- 7,30-8,00 
- 12,30-13,00 
- 22,00- 24,00 
Circuitul materialelor nesterile de la sectii catre statia central de sterilizare se realizeaza cu liftul 
insalubru, in urmatorul interval orar: 
- 9 ,30-10,00 
- 14,00-14,30 
-17,30-18,00 

~~~Jr~~!.t!IJ.!IJtI!l~!l.!~Lo.r. 
• blocul alimentar 
• modul de distribuire si transport in sectii al alimentelor 
• distribuirea si servirea mesei la bolnavi. 

Blocul alimentar : Bucataria este un serviciu extemalizat la nivelul Spitalului Judetean de 
Urgenta Buzau, mancarea fiind transportata cu mijloace de transport autorizate, de la bucataria unitatii 
prestatoare pana la nivelul spatiului central din fosta bucatarie a spitalului, unde se face portionarea pe 
sectii a alimentelor. 

• spatiile frigorifice 
• Oficiu de distribuire a alimentelor. 
• Fi·igider de probe (se pastreaza 48 ore); acesta va fi echipat cu termometru si pe usa 

va avea c.:tasa! grc0ifcul de cură{enfq ,şi de7)nfecţie ,_nlus tern1ograma. 

• Anexe pentru personal(vestiar, grup sanitar) 
Transportul mancarii de la blocul alimentar la oficiile alimentare din sectii se face în recipiente 

acoperite cu capac, pe carucioare mobile, cu liftul. 
J2ficiul alimentar amplasat langa bucatarie este dotat cu: 

• masa pentru portionarea mancarii si distribuirea acesteia 
• masa pentru colectarea veselei folosita 
• dulap pentru vasele curate 
• · substante dezinfectante pentru dezinfectia veselei 
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• chiuveta racordata la apa calda si rece. 
Circuitul alimentelor in unitatea sanitara incepe odata cu receptia cantitativa si calitativa a 

acestora de la furnizor (verificarea termenului de valabilitate a produselor, a integritatii ambalajelor, 
depistarea eventualelor modificari de: aspect, consistenta, culoare, miros - organoleptic). 

Bolnavii internaţi într-o secţie de spital sînt supuşi diferitelor regimuri alimentare. Asigurarea 
regimului dietetic, prescris fiecărui bolnav aparte, este una din cele mai importante sarcini ale 
asistentei medicale. 

Alimentaţia bolnavului poate să se încadreze în regimurile tip ale spitalului sau poate fi dirijată 
prin prescripţii individualizate după bolnav, în acest ultim caz medicul va da indicaţii speciale asupra 
compoziţiei şi cantităţii totale a componentelor, iar asistenta dieteticiana asupra modului de preparare a 
alimentelor prescrise. Dieta acestor bolnavi se prescrie în fiecare zi. 

Astfel, dintre regimurile tip deosebim după compoziţie: regimul hidric, regimul hidrozaharat, 
regimul lactat, regimul făinos, regimul !acto-făinos, regimul !acto-făinos-vegetarian, regimul de 
crudităţi, regimul carnat şi regimul mixt sau complet. 

Asistentele şefe, pe baza datelor adunate de la asistentele de tură referitoare la numărul 
bolnavilor pe categorii de boli şi după indicaţiile primite de la medic, alcătuiesc tabele de regimuri 
(foile de alimentaţie), pe care le înaintează asistentei dieteticiene, care, după totalizarea lor, le 
transmite la bucătărie în două exemplare pînă la orele 12 ale zilei precedente. 

Din vasele colective, alimentele sînt repartizate în vasele individuale (farfurii, căni, pahare). 
Vasele colective se spală în oficiu . Ele nu vin niciodată în contact cu bolnavii. 

Resturile alimentare sînt colectate în vase închise şi transpo1iate din secţie. 
Vesela se curata, se spala si apoi se dezinfecteaza într-un vas special cu solutie de cloramina; 

ea se usucă în cîteva minute. Ştergerea ei cu materiale textile este interzisă. 
Alimentele rămase în secţie sau cele pe care le aduc aparţinătorii bolnavilor vor fi păstrate 

exclusiv la frigider, ce va fi curatat si dezinfectat conform graficului si va fi dotat cu termometru. 
Este interzisa pastrarea alimentelor si a bauturilor in noptiere, pe acestea, pe pervaze sau pe 

frigidere. 
SCHEMA CIRCUITULUI ALIMENTELOR: BLOC ALIMENTAR - LIFT - SECTIE 

ET.I,II,lll,IV,V 
CIRCUITUL ALIMENTELOR( masa pentru pacienti si personalul medical) ESTE 

DELIMITAT IN TIMP PRINTR-UN ORAR DE FUNCTIONARE PENTRU A NU SE 
INTERSECTA CU AL TE CIRCUITE: 

-8,30- 9,30; 
-13,00-14,00; 
-17 ,30-18,30, 

,H,_<;;!,r_c.!lJ!\!\.\_e_nJHi.cj 
Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate si depozitarea acesteia in 

sectie, colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spalatorie. 
Din punct de vedere epidemiologic spalatoria reprezinta locul de dezinfectie a lenjeriei; este 

cunoscut faptul ca lenjeria murdara este contaminata, ea reprezentand una din principalele cai de 
transmitere. Totusi, trebuie avut in vedere ca in acest circuit exista cateva puncte care trebuie 
supravegheate atent: 

• Camera de rufe murdare trebuie dezinfectata periodic pentru a micsora rata de diseminare a 
germenilor in celelalte spatii; 

• Spatiul masinilor de spalat necesita o supraveghere atenta a utilajelor, pentru o functionare 
la parametri normali 

• Depozitarea rufelor curate se face intr-un spatiu corespunzator care este periodic curat si 
dezinfectat 

Depozitarea si distributia lenjeriei in conditii necorespunzatoare poate compromite întreaga 
activitate desfasurata pentru dezinfectia lenjeriei, permitand astfel contaminarea ei. 

, ',.' -·-f 
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CIRCUIT LENJERIE MURDARA. 
Colectarea lenjeriei murdare se face cu evitarea manevrelor prea bruste care determina o 

contaminare a mediului, ea introducandu-se direct in saci , acestia sunt transportati la camera de rufe 
murdare a spalatoriei, dupa un program bine stabilit, iar aici sacii intra si ei în procesul de dczinfectie 
si spalare. 

CIRCUIT LENJERIE CURAT A 
Dupa ce a fost supusa procesului de spalare si calcare este dată în inventarul secţiilor, unde sc 

păstrează, fie în dulapuri-depozit, fie pe paturi pregătite pentru spitalizarea bolnavilor. 
Bolnavul nou spitalizat trebuie să primească totdeauna lenjerie curată. El nu poate fi culcat într

o lenjerie nescimbata , chiar dacă lenjeria veche este în aparenţă curată sau chiar dacă bolnavul 
anterior n-a stat mai mult de 1/2-1 oră pe acest pat. 

Lenjeria se schimbă dacă pleacă bolnavul, dacă se murdăreşte cu sînge, puroi, alimente, urină, 
fecale etc„ dacă a trecut perioada maximă de folosire a lenjeriei de spital, care nu trebuie sa fie mai 
marc de 3 zile, ( conf. Ord. 1025/2000) iar dacă bolnavul prezintă leziuni cutanate sau o 
hipersensibilitate a tegumentelor, acest lucru implică mereu o lenjerie curată sau chiar dezinfectata pe 
suprafaţa corpului. 

Frecventa schimbării echipamentului pentru personalul care lucreaza in secţiile medicale. 
Frecventa schimbării echipamentului de protectie al personalului se face in funcţie de gradul de risc 
astfel. 
-echipamentul de protectie se schimba zilnic la intrarea în tură sau la nevoie, la : blocuri operatorii, 
ATI, UPU, sterilizare, bloc alimentar, punct de primire lenjerie murdara; 
- echipamentul de protectie se schimba zilnic la începerea programului de lucru(intrarea în tură) sau 
la nevoie in urmatoarele locuri de munca: secfii chirurgicale cu paturi, sec/ii cu profil medicina 
interna si specialitati inrudite, laboratoare, punct de predare lenjerie curata, etc. 

ORGANIZAREA SPATIILOR DIN SP ALA TORIE 
(a) Camera pentru primirea şi trierea rufelor murdare (în care rufele murdare, ambalate în saci, 

sunt aduse de personalul secţiilor şi predate spălătoriei); 
(b) Spaţiu pentru dezinfecţia rufelor, amenajat cu căzi de baie pentru înmuiere în dezinfectant; 
(c) Spălăt01ia propriu-zisă, în care se amplasează utilajele mecanizate pentru spălare şi 

stoarcere prin centrifugare; 
(d) Spaţii pentru uscătorie şi călcătorie (sală compartimentată pentru cele două operaţii, 

separată însă de sala spălătoriei pentru a asigura menţinerea condiţiilor de igienă); uscarea şi călcarea 
rufelor se face mecanizat; 

(e) Încăpere pentru repararea rufelor si repararea lor; 
(f) Depozit de rufe curate, în care se face ambalarea rufelor pentru secţiile şi serviciile de 

destinaţie; 

(g) Anexe pentru personalul propriu. 
Circuitul interior al spălătoriei nu este traversat de alte circuite ale spitalului. 
SCHEMA LENJERIE MURDARA:SECTIE-LIFT-SPALATORIE 
SCHEMA LENJEH1E CURATA:SPALATORIE-LIFT-SECTIE 
l'ele doua circuite sunt delimitate in timp printr-un orar de functionare astfel incat sa nu se 
intersecteze: 

Lenjerie curata - 8,00- 8,30 
- 12,00- 12,30 

Lenjerie murdara: - 10,00- 10,30 
- 15,00- 15,30 

- 17,00-17,30 -16,00-17,00 

~cC:ii:.cJ!i!\!l ~~§!'.\!!:i!!!r 
Din punct de vedere epidemiogic circuitul deseurilor include masurile luate pentru evitarea 

con!aminarii mediului extern. Colectarea deseurilor trebuie sa se faca cu evitarea manipularilor inutile 
si separate. a celor.1i1edic!lle .si menajere, în recipiente speciale. 

' ' ' : ~ 
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Deseurile medicale se depoziteaza temporar pana la ridicarea de catre firma responsabila de transportul 
si eliminarea finala a acestora. 
CLASIFICAREA DESURILOR 
I. Deseurile medicale periculoase sunt: 

18 Ol Ol + 18 01 03- Deseuri medicale taietoare-intepatoare: ace, seringi cu ac, catetere, 
branule, lame de bisturiu, pipete, sticlarie de laborator sparta; 
18 O 1 03 - Deseuri infectioase ( deseuri care au venit in contact cu sange sau alte lichide 
biologice): seringi fara ac, perfuzoare fara ac, manusi, comprese, pansamente, sonde, pungi de 
colectare a urinii. 
18 O 1 02- Deseuri anatomopatologice cuprind parti anatomice, material biopsic rezultat din 
blocurile operatorii de chirurgie si obstetrica (fetusi, placente). Toate aceste deseuri se 
considera infectioase conform "Precautiunilor universale". 

II Deseuri nepe1iculoase (sunt deseuri asimilabile celor menajere): ambalajele materialelor sterile, 
orice materiale sanitare necontaminate (care nu au venit in contact cu sange sau alte lichide biologice). 
COLECTAREA 

Colectarea si trierea deseurilor se face la sursa pe categorii de deseuri. 
Deseurile nepericuloase, asimilabile celor menajere se colecteaza in saci de polietilena negri, pusi in 
recipienti cu pedala si capac. 

Deseuri anatomopatologice care se colecteaza în cutii de culoare galbena de polietilena sau in 
saci de polietilena de culoare galbena care se inchid etans; 

Deseurile taietoare intepatoare se colecteaza in cutii galbene cu pereti rezistenti, prevazute cu 
capac, care permit doar introducerea, nu si scoaterea deseurilor, marcate cu pictograma "PERICOL 
BIOLOGIC". 

Deseurile infoctioase se colecteaza in cutii galbene de carton prevazute cu pictograma 
"PERICOL BIOLOGIC" 

Codurile de culori ale ambalajelor în care se colecteaza deseurile sunt: 
Galben: pentru deseurile p~riculoase taietoare-intepatoare, infectioase, anatomopatologice, 
chimice, farmaceutice. 
Negru: pentru deseurile nepericuloase, asimilabile celor menajere. 

TRANSPORTUL 
Deseurile medicale periculoase se transporta in incinta spitalului pe un circuit separat, cu filtul 
insalubru, într-un orar de functionare: - 7,00-7,30; 14,30-15,00; 18,30-19,00. 
Acestea se transpmia cu ajutorul pubelelor de transport care se spala si se dezinfecteaza dupa 
fiecare utilizare. 
Deseurile nepericuloase se transporta la rampa de gunoi a spitalului. 

DEPOZITAREA TEMPORARA 
deseurile medicale periculoase se depoziteaza in spatii special amenajat, in acest spatiu avand 
acces doar personalul autorizat. 
depozitarea temporara nu va depasi 48 h in incinta unitatii. 
deseurile menajere(nepericuloase) se depoziteaza pe o rampa betonata, in containere 
acoperite,separate de spatiu pentru depozitare deseuri medicale 
depozitarea pe timp de vara nu trebuie sa depaseasca !zi iar iarna nu mai mult de 3 zile 
Personalul din sectii care manipuleaza deseurile poarta echipament de protectie adecvat. 

ELIMINAREA FINALA 
Deseurile medicale periculoase se transporta de catre firma cu care spitaiul are conlrad. 

Descurile medicale nepericuloase, se transporta in containere de catre serviciul de salubritate local. 
SCHEMA CIRCUIT: SALA DE TRATAMENT(SECTII)-LIFT-DEPOZIT TEMPORAR
TRANSPORT-ELIMINARE FINALA-INCJNERATOR 

CONFORM CU ORIGINALUL 

Data .•........................ Samnalu 
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ArL:ilL La nivelul fiecarei sectiil compartiment! departament exista un program si 1m grafic orar 
zilnic de curatenie a .fiecarei incaperi, indiferent de destinatia acesteia (saloane, reserve, anexe 
sanitare, holuri ele), completat de persoana respo11sabila cu efectuarea actiu11ii de curatenie. 
Intervalele orare de efectuare a curateniei zilnice sunt: 

6.00- 6.30; 
12.30.-13.00; 
17.30.18.00, sau ori de cate ori situatia o impu11e. 

Capitolul V. SECTII CU PATURI, COMPARTIMENTE, LABORATOARE, ALTE 
STRUCTURI ALE SPITALULUI 
VA. Personal medical cu studii superioare: 
1. Medic şef secţie 
2. Medic primar, specialist - din secţiile cu paturi 
V B. Personal medical cu studii medii/superioare de specialitate 
1. Asistenta şefii 
2. Asistent medical - secţiile cu paturi 
3. Dieteticianul 
V C. Alt personal medical 
1. Infirmiera 
2. Brancardier 
3. Îngrijitoare cură\enie 
4. Registrator Medical 
5. Operator date 

V.D.Aparatulfunc/ional al Spitalului 
Secţia cu paturi - dispozitii generale: 
Art.39.Secţia cu paturi este organizată conform structurii aprobate, pe profil de specialitate cu 
respectarea normei din 26.07.2006 (Anexă la Legea 95/2006) privind structura funcţională 
compartimentelor şi secţiilor din spital. 
Art.40.Spitalul va asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de spitalizare optime de cazare, 
igienă şi alimentaţie pentru confo1iul fizic şi psihic al bolnavilor internaţi. 
Art.41.Aceste condiţii vor reprezenta criterii de autorizare şi acreditare a spitalului. 
A.rt.±2.Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza: 

deciziei de interna.re de urgenţă aparţinând medicului de gardă, conform procedurii 
UPU-SMURD; 
biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza 
recomandării de internare cuprinsă în biletul de trimitere al unui medic de familie, însoţit de 
actul de identitate şi de adeverinţa din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului 
conform procedurii de internare prin Compartiment Interna.ri. 

Art.43„Aceste servicii constau din: 
consultaţii 

investigaţii 

tratar11ent n1edjc8-I s~u chirurgical 
îngrijire, medicamente şi materiale sanita.re cazare şi masă, recomandări la externa.re. 

A.rt.44.Asiguraţii suportă contravaloarea: 
serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort (definirea gradului de confort este stabilită 
prin norme); 
serviciilor medicale efectuate la cerere; 
ser:vidilot medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau cupnnse în 
reglementările legale în vigoare conform normelor; 

-· Art.45.Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii vor primi obligatoriu 
primele îngrijiri medicale, fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate în condi ii de si uranţă. 
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ArtA6. Repartizarea bolnavilor în secţii pe saloane se face pentru pacienţii cronici de către medicul şef 
de secţie şi de asistenta şefă, iar pentru pacienţii internaţi de urgenţă, de către medicul de gardă în 
funcţie de paturile libere, gravitatea şi specificul afecţiunii conform procedurii de internare UPU
SMURD. 
Al..xt.41.În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi obligatoriu completată în U.P.U., înainte de 
trimiterea pacientului în seqie, de către medicul de gardă care a consultat pacientul şi a decis şi avizat 
internarea. 
Art.4!!.. În cazul pacienţilor cronici, foaia de observaţie va fi completată cel mai târziu până la sfârşitul 
programului de lucru zilnic (în care nu se include şi contravizita). În foaia de observaţie se va menţiona 
obligatoriu planul terapeutic şi tratamentul necesar începând din prima zi de internare. 
Art.49. Este cu desavârşire interzis să se prescrie medicaţie sau să se iniţieze orice tratament (cu 
excepţia cazurilor de maximă urgenţă) rară a se completa anterior în totalitate foaia de observaţie. 
Art..5.1!. La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ţine seama de Instrucţiunile privind 
acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical publicate în OUG 
nr.158/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.51. AtribldJ!!Jţ _s_ţs;ţi_ţi f!lJ2<!.l!lIL; 
a. Repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării corespunzătoare a 

măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti. 
b. Asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării 

investigaţiilor strict necesare bolnavului internat de urgenţă sau cu programare; 
c. Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare stabilirii 

diagnosticului. Pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară în ambulator a tuturor 
investigaţiilor specifice patologiei pe care C.J.A.S. le asigură prin contracte cu terţii în 
ambulator; 

d. Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului în 
vigoare; 

e. Definirea manevrelor care implică soluţii ale continuităţii materialelor utilizate şi a 
condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte; 

f. Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat 
şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin 
aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, prin folosirea 
instrumentarului, a aparaturii medicale, a mijloace/or specifice de transport şi prin 
administrarea alimentaţiei dietetice corespunzătoare patologiei; 

g. Asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 
h. Asigurarea conform cu protocolalele aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea 

tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă 
păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 

1. Medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibil ul existent la acel moment în 
farmacii şi va fi scrisă în foile de observaţie de medicul curant sau medicul rezident (sub 
stricta supraveghere a medicului curant); 

.J. Asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii pacientului, chiar dacă e perfect 
valid, în cazul în care trebuie supus la explorări/investigaţii realizate în alte secţii; 

k. Personalul medical superior, mediu şi auxiliar implicat în activitatea Blocului operator are 
obligaţia utilizării filtrului cu respectarea circuitelor aşa cum au fost aprobate p1in aviz 
epidemiologic; 

I. Pentru toate intervenţiile chirurgicale efectuate în Bloc Operator de către toate secţiile în 
Registrul de intervenţii chirurgicale se va înscrie atat ora de începere a intervenţiei (incluzand 
şi anestezia)cat şi ora de finalizare a intervenţiei (respectiv momentul finalizăriipansării); 

m. Asumarea manipulării alimentelor de personal auxiliar special desemnat care nu va mai 
efectua şi alte manevre de îngrijiri; 

n. Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 
, i') ~;' A,sj~~r~r~~,~in'e~Ţaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 
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p. Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi 
de servire a mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii 
acestora cu familia; 

q. Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi 
unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie; 

r. Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale; 
s. Asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii 

personal ului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică; 
Art.52. Activitatea în secţie este coordonată şi îndrumată de un medic şef de secţie şi de un asistent 
medical şef ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate dinstinct în fişa postului. 
(2).0rganizeaza si desfasoara programul de educatie pentru sanatate, activitate de consiliere atat 
pentru pacienti (inclusiv copii 0-16 ani) cat si pentru apartinatori în acordarea îngrijirilor adecvate 
patologiei sau status ului de performanţă si diferite categorii profesionale aflate informare." 
(3) Prezentele dispoţii se completează, după caz, cu Regulamentele de acces 
aparţinători/însoţiltori în funcţie de specificul secţiei. 

V. I Atribuţiile personalului medical sectie cu paturi: 
A. Personalul medical cu studii superioare 
A. !Medic şef secţie - din secţiile cu paturif 
Art.53.Atribuţii : 

a. organizează, planifică şi coordonează întreaga activitate în secţia pe care o conduce, 
materializată în indicatorii de performanţă ai secţiei contractaţi cu managerul spitalului; 

b. răspunde de elaborarea obiectivelor secţiei, îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi realizarea 
indicat01ilor de performanţă stabiliţi; 

c. întocmeşte înainte de începutul fiecărui an, împreună cu medicii secţiei, bugetul estimativ de 
venituri şi cheltuieli al secţiei, cu detalierea fiecărui capitol, nominal, cantitativ şi valoric. 

d. Propune conducerii spitalului un plan de investiţii în aparatură şi materiale medicale, precum şi 
reparaţiile curente şi capitale care sunt necesare pentru buna desfăşurare a activităţii; 

e. are obligaţia de a participa la redactarea datelor tehnice ale caietelor de sarcini privind 
achiziţiile acelor produse pe care le utilizează şi le solicită. Are obligaţia de a participa la tot 
procesul de achiziţie şi recepţie conform planificării, asigurând astfel la îndeplinirea condiţiilor 
şi resursele necesare desfăşurării activităţii secţiei şi/sau spitalului. În cazul când nu este 
disponibil pentru una din aceste activităţi va desemna an alt medic al secţiei pentru rezolvarea 
problemei; 

f. răspunde de încadrarea în bugetul alocat secţiei de către conducerea spitalului; 
g. raportează conducerii spitalului până Ja data de I a fiecărei luni indicatorii de performanţă 

realizaţi de secţie; 
h. răspunde de corectitudinea tuturor informaţiilor şi a întregii documentaţii legate de activitatea 

secţiei; 

1. răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate; 
J. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei; 
k. organizează activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în 

vigoare; 
I. organizează la începutul programului, raportul de gardă, ocazie cu care se analizează 

evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare; 
m. răspunde de informarea promptă a conducerii asupra abaterilor constatate de la normele 

stabilite şi propune un plan de soluţionare a acestora; 
n. informează periodic şi de câte ori este nevoie conducerea spitalului asupra activităţii secţiei; 
o. controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie; 
p. aduce la cunoştinţă, verifică şi răspunde de respectarea de către întregul personal al secţiei a 

regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului, a procedurilor de lucru şi a 
protocoalelor stabilite, a regulamentului intern al spitalului şi după caz a normelor de conduită 
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stabilite pe secţie, a tuturor n1ăsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicaţii asupra 
personalului din secţie, a raporturilor de muncă ale acestora; 

q. răspunde de ocuparea posturilor din cadrul secţiei de către persoane competente; 
r. răspunde de integrarea pe programele de perfecţionare continuă a personalului secţiei; 
s. răspunde de respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin angajaţilor din subordine care rezultă 

din Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de ordine interioară a spitalului şi fişa 
postului; 

t. contribuie la elaborarea şi revizuirea la nevoie a fişelor de post a personalului din subordine; 
u. întocmeşte periodic în baza activită\ii desfăşurate a fişelor de evaluare a performanţelor 

individuale ale personalului angajat în secţie şi le comunică conducerii spitalului; 
v. propune la nevoie sancţiuni disciplinare conform legislaţiei în vigoare; 
w. verifică respectarea programului de lucru în cadrul secţiei pe care o conduce; 
x. planifică concediile de odihnă conform necesităţilor secţiei şi angajaţilor, verifică şi răspunde 

de efectuarea lor, aprobă zilele libere şi concediile legale de odihnă conform planificării; 
y. concepe şi susţine modalităţi de motivare a personalului din subordine. Propune recompense 

personalului angajat al secţiei pe care o conduce în limita realizărilor BVC al secţiei. 
z. răspw1de juridic de programarea şi desfăşurarea lunară a gărzilor pe secţie; 
aa. întocmeşte graficul lunar de activitate, pentru toate locurile de muncă şi îl supune aprobării 

conducerii. Verifică şi semnează fişele de pontaj ale secţiei. 
bb. selectează personalul necesar secţiei pe baza deprinderilor necesare pentru fiecare loc de 

muncă; 

cc. organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi şi din 
cabinetele de specialitate de profil din ambulatoriu; 

dd. stabileşte nevoile de pregătire profesională şi integrează în cadrul colectivului noii angajaţi; 
ee. susţine programele de perfecţionare continuă a personalului secţiei asigurând condiţii pentru 

dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului secţiei; 
ff. instruieşte personalu! medical din_ subordine; 
gg. propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a prevenirii accidentelor şi a 

îmbolnăvirilor profesionale. Controlează aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a 
muncii în secţie; 

hh. răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al 
secţiei; 

II. răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la pacienţi, a 
intimităţii şi demnităţii acestora; 

J.J. controlează, semnează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în 
primele 24 ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat; 

kk. controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie; 
li. controlează modul de . întocmire şi păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a 

documentelor de spitalizare (foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, 
buletine de analiză, biletul de trimitere etc.) a pacienţilor internaţi; 

mm. controlează modul de păstrare, stocare, organizare şi îndosaricre, conform 
normelor legale, a tuturor documentelor de spitalizare ale pacienţilor, până în momentul 
predării lor către arhiva Spitalului. 

nn. are obligaţia de a cunoaşte şi coordona la nivelul secţiei implementarea corectă şi înscrierea 
completă şi la timp în FOCU a diagnosticeior şi procedurii or DRG, colectarea ualeiur ia ui vei 
de pacient conform Instrucţiunilor Centrului de Colectare, Statistică Sanitară şi Documentare 
Medicală; 

oo. asigură şi. răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante în secţie; 
pp. organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire în secţie şi pe timpul 

spitalizării; 
qq. coordonează şi se consultă cu medicii curanţi ai secţiei privind internările, conduita terapeutică, 

prescrierea investigaţiilor paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru 
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pacienţii internaţi, evitând polipragmazia şi respectând indicaţiile Comisiei medicamentului din 
spital; 

rr. coordonează şi răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea bolnavilor în secţia 
cu paturi sau în regim de spitalizare de zi (condiţia internării, proceduri, liste de aşteptare, etc) 

ss. examinează pacienţii din secţie, periodic şi ori de câte ori este nevoie şi avizează externarea; 
tt. organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului 

de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi; 
uu. organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenţi fizici, 

ergoterapie, etc.) a pacienţilor internaţi, acolo unde este cazul şi împreună cu medicii curanţi; 
vv. organizează consulturile medicale de specialitate şi după caz a altor activităţi (evaluări 

specializate) şi colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii 
diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător la pacienţii internaţi în secţie; 

ww. coordonează şi controlează modul în care pacienţii internaţi sunt informaţi asupra 
serviciilor medicale; 

xx. introduce în practică cele mai eficiente metode de diagnostic şi tratament şi se preocupă de 
implementarea protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală; 

yy. organizează şi controlează modul de aplicarea a măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea 
prevenirii infecţiilor nosocomiale; se va preocupa de raportarea corectă a infecţiilor 

nosocomiale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului; 
zz. controlează calitatea alimentelor pe secţie; 
aaa. răspunde de pregătirea preoperatorie şi tratamentul post-operator în cazul medicilor şefi 

ai secţiilor chirurgicale; 
bbb. răspunde de asigurarea îngrijirilor medicale şi calitatea actului medical în cadrul secţiei 

pe care conduce, în confonnitate cu standardele în vigoare; 
cec. are obligaţia de a analiza periodic decesele survenite în secţie şi de a prezenta un rapor 

Comisiei de analiză a decesului; 
ddd. organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite; 
eee. asigură întreţinerea aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei ş1 

sesizează orice problemă tehnică departamentului respectiv; 
fff. coordonează, controlează raportează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în 

urma unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor 
profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care 
contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de 
Sănătate, ci de angajator sau de persoanele vinovate; 

ggg. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului în limita mandatului 
propriu; 

Art.51,_ Responsabilităti si competente manageriale: 
- stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii 
Spittalului; 
- Organizează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în secţie; 
- fundamentează bugetul de veniuri şi cheltuieli a secţiei; 
- propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei 
- organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei; 
- face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei; 
- propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia 
- gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea Spitalului; 

Art,_55.Responsabilităti privind sistemul de management al calitătii: 
-să cunoască şi să respecte documentele sistemului de management de calitate aplicabile în activitatea 
depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate 
şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 
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A.2 Medic primar, medic specialist - din sec(iile cu paturi 
Art51i. Atribujii : 

a. se subordonează direct medicului şef de secţie. 
b. are obligaţia de a colabora cu medicul şef de secţie şi ceilalţi colegi la bunul mers al secţiei, 
c. răspunzând, după caz, individual sau solidar pentru deficienţele survenite; 
d. are obligaţia de a-şi aduce contribuţia la realizarea indicatorilor medicali şi financiari ai secţiei; 
e. se consideră sarcină de serviciu şi este obligatorie participarea, când este desemnat, la toate 
f. acţiunile menite bunei desfăşurări a activităţilor secţiei şi/sau spitalului; 
g. are obligaţia de a cunoaşte şi aplica legislaţia medicală în vigoare; 
h. examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 de 

ore iar în cazuri de urgenţă, imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate în 
ambulatoriu; 

1. examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de 
laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; 

J. prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul 
acestuia ori de câte ori este necesar; 

k. comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită 
supraveghere deosebită; 

I. medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă; 
m. în cm-:ul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea 

medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite. Informează 
prompt ofiţerul de serviciu de la nivelul ASP despre orice eveniment deosebit din gardă şi în 
mod special despre orice situaţie survenită la serviciul de urgenţă în care au fost implicate trei 
sau mai multe persoane; 

n. întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; 
o. supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar nevoie 

le efectuează personal; 
p. recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor; 
q. răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful secţiei. 
r. răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în pregătire. 
s. controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul 

mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează; 
t. asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum ş1 a 

normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 
u. raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare; 
v. răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe 

care îi are în îngrijire; 
w. asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef 

de secţie sau în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia; 
x. întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de 

conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire. 
y. răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte secţii 

şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai 
bune îngrijiri medicale a bolnavilor; 

z. asigură consultaţii de specialitate în ambulatoriu conform programului întocmit de medicul şef 
al secţiei; 

aa. face parte din echipa operatotie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi 
sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul de secţie; 

bb. răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de 
observaţie a bolnavului; 

cc. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului. 
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V.B Personalul medical cu studii medii/superiare de specialitate 
B. 1 Asiistenfa şefă - secţiile cu paturi 
asistenta şefă din secţie este subordonată direct medicului şef de secţie. 
A.r_t_Ş1, A tribu ţii 

a. îndrumă şi controlează întreaga activitate a personalului mediu, auxiliar şi elementar sanitar din 
secţie; 

b. verificarea organoleptică . calitativ şi cantitativ a hranei pacienfilor şi alcătuirea anexei cu 
hrana pacienţi/or nou internafi; 

c. asigură primirea bolnavilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor 
regulamentului de ordine interioară al spitalului, referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor 
internaţi; 

d. semnalează medicului şef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea 
bolnavilor; 

e. organizează la începutul programului, raportul de gardă al personalului mediu şi auxiliar 
sanitar, cu care ocazie, se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se 
măsurile necesare; 

f. participă la raportul de gardă al medicilor secţiei; 
g. însoţeşte medicul şef de secţie la vizită, consemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul 

în subordine, a tuturor indicaţiilor date de acesta; 
h. ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia 

locurilor libere la camera de gardă şi registratorului medical; 
1. întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie; organizează şi asistă la distribuirea 

mesei; 
.J. asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit 

indicaţiilor medicale; 
k. organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; 
I. _controlează medicamentele de la "aparat" şi asigură justificarea la zi şi completarea acestora; 
111. răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii 

corespunzătoare; 

n. răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice; 
o. se îngrijeşte de asigurarea instrumentarului necesar efectuării tratamentelor curente şi de 

urgenţă; 

p. controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de 
asepsie şi antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare; 

q. organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din 
subordine, întocmeşte graficul de lucru al acestuia, controlează predarea serviciului pe ture şi 

asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii; în lipsa ei delegă un cadru 
mediu sau auxiliar corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentei şefe; 

r. controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor 
internaţi; 

s. participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a activităţii personalului mediu, auxiliar şi 

elementar sanitar din secţie; 
t. se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine; 
u. sprijină buna desfiişurare a muncii de pregătire practică a cursanţilor şcolilor sanitare aflaţi în 

stagiu şi a elevelor de la cursurile organizate de Crucea Roşie; 
v. supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători; răspunde de existenţa 

biletului de voie a persoanelor care însoţesc în saloane bolnavii grav. 
w. asistenta şefă răspunde de modul cum organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în 

conformitate cu normele prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 185/2003, în: 
saloane şi toate încăperile aparţinând secţiei; 
coridoare; 
scările dintre etaj ul secţiei şi etaj ul inferior; 
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organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor de către 
personalul din subordine; 

y. controlează modul de întocmire şi păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a 
documentelor de spitalizare (foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, 
buletine de analiză, biletul de trimitere etc.) a pacienţilor internaţi; 

z. controlează modul de păstrare, stocare, organizare şi îndosariere, conform normelor 
legale, a tuturor documentelor de spitalizare ale pacienţilor, până în momentul predării 
lor către arhiva Spitalului. 

/ut.58.Responsabilităti privind sistemul de management al calităţii: 
-să cunoască şi să respecte documentele sistemului de management de calitate aplicabile în activitatea 
depusă; 

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate 
şi a obiectivelor specifice locului de muncă. 

B.2 Asistentu/ medical - secfiile cu paturi 
Art.59.Atribuii : 

a. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor 
postului; 

b. Respectă regulamentul de ordine interioară; 
c. Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta 

personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon; 
d. Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul; 
e. Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon; 
f Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi 

implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării; 
g. Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia 

de la internare şi pe tot parcursul internării, observă simptomele şi starea pacientului, le 
înregistrează în dosarul de îngrijire şi Informează medicul; 

h. Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi 

tratament; 
1. Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii 

chirurgicale, organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe 
timpul transportului; 

.J. Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului; 
k. Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a 

toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pal, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 
fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului; 

I. Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, 
supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie; 

111. Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, 
conform prescripţiei medicale; 

n. Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor; 
o. Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului; 
p. Asigură îngrijirile postoperatorii; 
q. Semnalează medicului orice modificări depistate; 
r. Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru 

acordarea acestora; 
s. Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de 

ordine interioară; 
t. Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul 

raportului de tură. 
u. Pregăteşte pacientul pentru externare; 
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·,, În caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul 
acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului; 

w. 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; respectă reglementările în vigoare 
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale conform Ord. M.S. 219/2002. 

x. Pomiă 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; 

y. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 
nosocomiale; 

z. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
aa. Respectă şi apără drepturile pacientului; 
bb. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de 

educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 

B.3 Dieteticianul: 
A.rt,@.Asistent medical dietetician are următoarele atribuţii : 

a. conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind * pregătirea 
alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale; 

b. controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curăţenia şi 
dezinfecţia curentă a veselei; 

c. supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare 
privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale a normelor de protecţie a 
muncii şi a regulamentului de ordine interioară; 

d. verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul, modul de 
păstrm·e în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie; 
Cof1Slatările le va nota în Registrul de control. 

e. supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; 
f. realizează periodic planuri de diete şi meniuri; 
g. controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru 

alimente, conform reglementărilor în vigoare; 
h. controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi; 
1. calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare; 
J. verifică organoleptic, cantitativ si calitativ calitatea hranei pacienţilor; Constatările le va nota 

în Registrul de control 
k. întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare; 
I. verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; 
m. recoltează şi păstrează probele de alimente; 
n. respectă reglementările în vigom·e privind prevenirea, controlul ş1 combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 
o. respectă regulamentul de ordine interiom·ă; 
p. controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; 
q. informează conducerea spitalului despre deficienţele constatate privind prepararea, distribuirea 

şi conservarea alimentelor; 
r. organizează. activităţi de educaţie pentru ::i:ăulitate priv·ind o alinîcntaţic sti1}titoasă; 
s. participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică/nutriţioniştilor; 
l. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical; 
u. respectă normele igienico-sm1itare şi de protecţie a muncii; 
v. se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte 

forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. 
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C.Alt personal medical - sectie cu paturi: 

C. l Infirmiera 
ArU1l. Infirmiera are următoarele atribuţii : 

8. Îşi cleslaşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical; 
b. Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului; 
c. Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea 

regulilor de igienă; 
d. Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; 
e. Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice; 
f Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite 

(în secţie); 
g. Asigură toaleta bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie; 
h. Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 
J. Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o 

aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor 

regulamentului de ordine interioară; 
J. Execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon; 
k. Pregăteşte la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este 

necesar; 
l. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută bolnavul la deplasare; 
m. Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor 

pentru a se deplasa; 
n. Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente 

speciale şi asigură transportul lor la spaţ~ile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării; 
o. Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat; 
p. Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte 

produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost 
înregistrate în documentaţia pacientului; 

q. După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută 
la transportul acestuia, la Jocul stabilit de către conducerea instituţiei; 

r. Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 
s. Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 
t. Poaiiă echipament de protecţie prevăzut de regulan1entul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal; 
u. Respectă regulamentu] de ordine interioară; 
v. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii; 
w. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 
x. Participă la instruirile periodice efectuale de asistentul medical privind normele de igienă şi 

protecţia muncii; 
y. Trnnsporl}i nlimentple rle la bucătărie pe secţii sau la cantină cu respectarea nonnelor igienico

sanitare în vigoare; 
z. Asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare; 
aa. Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului. 

C.2 Brancardierul 
A.rt.62.Brancardier are următoarele atribuţii : 

a. Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a 
medicului; 

· b, < Respectă regulamentul de ordine interioară; 
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c,, Se ocupă de transportul bolnavilor; 
d. Se ocupă de funcţionarea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport, a tărgilor şi 

cunoaşte so Iuţi ile dezinfectante şi modul de folosire; 
e. Efectuează transportul cadavrelor respectând regulile de etică, însoţit de încă două persoane, cu 

documentele de identificare; 
f. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecţie; 
g. Vă ajută la fixarea/poziţionarea extremităţilor, segmentelor fracturate, aplicarea aparatelor 

gipsate, inclusiv în cadrul serviciului de gardă. 
h. Va anunţa orice eveniment deosebit ivit, medicului şef/asistentului medical şef de serviciu; 
1. Nu arc dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului; 
J. Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul 

medico-sanitar; 
k. Poartă echipament 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. 

C.3 Îngrijitoarea de curăfenie 
Art.61.Ingrijitoarea de curăţenie are următoarele atribuţii : 

a. efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare; 
b. efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a 

saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor; 
c. curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste 

locuri; 
d. efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde 

de încălzirea corespunzătoare a acestora; 
e. curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipătorile, etc. conform indicaţiilor primite; 
f. transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea 

lor corect; 
g. răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă personal, 

precum şi a celor ce se folosesc în comun; 
h. îngrijitoarea care îşi are activitatea în alte locuri de muncă în unitate primeşte în plus o serie de 

sarcini corespunzătoare de la conducătorul acestora. 

D. Alt personal 
Regislralor medical I operator de dale: 
Art.§_4.Atribuţiile Operatorilor- date/registrator medical atribuţii: 

a. Respecta confidentialitatea datelor medicale ale pacientilor 
b. Foloseste in bune conditii echipamentele de calcul 
c. Raporteaza toate evenimentele legate de exploatarea aplicatiilor de calculator, a 

echipamentelor din dotare precum si in cazul incalcarii normelor de securitate a infonnati lor 
d. Jsi exercita profesia in mod responsabil si conform pregatirii profesionale 
e. Raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca 
f. Respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii 
g. Raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa de post cat si regulamentului de 

functionare; 
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1. Respecta regulamentul de functionare a departamentului 
.J. Participa la toate sedintele de lucru ale personalului angajat in sectie sau departament 
k. Indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului si I sau a unitatii sau 

compartimentului 
l. Raspunde la telefon în mod civilizat si amabil indentifi.candu-se 
m. Indeplineste si alte atributii in functie de situatiile cerute, la dispozitia conducerii 

compaiiimentului; 
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n. zilnic, opereaza in calculator externarile; codifica diagnosticele si procedurile medicale de 
diagnostic, pentru fiecare pacient in parte, conform datelor completate de catre medic in Foaia 
de Observatie; 

o. tine evidenta bolnavilor in registrul de internari si iesiri al sectiei; 
p. tine legatura cu Serviciul statistica pentru îndeplinirea formelor legale, comunicand cazurile de 

deces; 
g. tine evidenta miscarii bolnavilor in sectie si printeaza zilnic foaia zilnica de miscare a 

internatilor; 
r. tine evidenta Foilor de Internare si a Foilor de Prezentare: 
s. controleaza completarea corecta a Foilor de Prezentare si a Foilor de Internare, de catre 

medicul curant; 
t. controleaza daca Foile de Prezentare sau Foile de Internare in U.P.U. au completate C.N.P.-ul 

si Casa de Asigurari unde cotizeaza fiecare bolnav; 
u. transmite zilnic la Serviciul de Statistica situatia internarilor, consulturilor, etc efectuate; 
v. duce zilnic la serviciul Statistica foaia de miscare a bolnavilor internati 
w. preia de la receptie si transmite spre sectii valorile pacientilor- tine evidenta valorilor. 
x. raspunde de arhivarea si pastrarea Foilor de Prezentare si a Foilor de Internare 
y. va îndeplini sarcinile permanente sau cu caracter periodic, trasate de conducerea unitatii; 
z. nu elibereaza acte medicale fara aprobare 
aa. nu va da relati nici unei persoane, sub nici un motiv, privind boala sau starea actuala a 

pacientilor; 
bb. isi desfasoara activitatea conform cerintelor postului; 
cc. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara 
dd. respecta programul de activitate; 
ee. respecta prevederile legislatiei si instructiunile SSM; 
ff. adopta o atitudine binevoitoare fata de orice bolnav sau apartinator, indiferent de modul de 

adresare a acestuia; 

Art.65. Atribuţiile şefului de laborator/compartiment/secţie: 
a. organizează şi coordonează act1v1tatea medicală din cadrul secţ1e1, laboratorului, 

compartimentului fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai 
secţiei/laboratorului/compartimentului prevăzut în anexa la contractul administrare; 

b. răspW1de de crearea condiţiilor necesare acordării asistenţei medicale de calitate de către 

personalul din secţie; 
c. propune Directorului Medical planul anual de furnizări de servicii medicale al secţiei, 

!aboratorului,compartimentului şi răspunde de realizarea acestuia; 
d. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul 

secţiei, laboratorului, compartimentului; 
e. evalueaz.ă necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, laboratorului, 

compartimentului, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru 
desfşurarea activităţii în anul bugetar respectiv pe care le transmite spre aprobare conducerii 
spitalului; 

f. angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat; 
o Rnlic.ii streteQiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale o .. „ '-' . 

specifice secţiei, laboratorului, compartimentului; 
h. înaintează Comitetului Director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

secţiei, laboratorului, compartimentului elaborate cu sprijinul compartimentului econo1111co
financiar; 

1. înaintează Comitetului Director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei, 
laboratorului, compartimentului conform reglementilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale 
comunităţii locale sau alte surse; 

.I· întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai 
· sectiei, laboratorµlui; col11partimentului prevăzuţi în anexă la contractul de administrare; 
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k. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine pe care o supune aprobării 

Managerului spitalului; 
l. răspunde de răspunde de raportarea la nivelul secţiei, laboratorului, compartimentului a ROF şi 

Rl a spitalului; 
rn. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine pe 

care le înaintează spre aprobare Managerului în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare; 

n. face propuneri Comitetului Director privind personalul pe categorii şi locuri de muncă, în 
funcţie de volumul de activitate reglementările legale în vigoare; 

o. stabileşte programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personalpentru personalul aflat 
în subordine; 

p. supraveghează condiţiile terapeutice, prescrierea investigaţiilor paraclinice şi a îndicaţiilor 

operatorii pentru pacienţii internati în cadrul secţiei, laboratorului, compartimentului cu 
respectarea dreptului, medicului de a o prescrie şi de a recomanda ceea ce este necesar din 
punct de vedere medical pacienţilor; 

q. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare; 
r. răspunde de modul de completare şi întocmire a tuturor documentelor medicale eliberate în 

cadrul secţiei, laboratorului, compartimentului; 
s. evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordine directă conform 

structurii organizatorice şi fişei postului; 
t. -propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine în conformitate cu 

legislaţia în vigoare pe care îl supune aprobării managerului; 
u. coordonează activitatea de control a calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar 

din cadrul secţiei, laboratorului, compartimentului; 
v. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a 

infecţiilor nozocomiale în cadrul secţiei, laboratorului, compartimentului în conformitate cu 
normere stabilite de Ministerul Sănătăţii; 

w. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar
economici precum şi alte date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din 
cadrul secţiei, laboratorului, compartimentului în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare; 

x. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul 
medical din subordine şi ia măsuri irnediatecand se constată încălcarea acestora, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare; 

y. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, 
păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor 
referitoare la activitatea secţiei, laboratorului, compartimentului; 

z. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare malpraxis de către personalul medical din 
subordine; 

aa. în domeniul financiar îndeplineşte atribuiţiile conducătorului compartimentului de specialitate, 
conform normelor şi prvcderilor legale şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a 
chelluiclilor care se aprobă de Managerul spitalului. 

bb. propune protocoale specifice de practică medicală pe care şa le implementeze la nivelul 
spitalului secţiei, hborRtnmlui, compartimentului cu aprobarea Consiliului Medical; 

cc. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei, 
laboratorului, compartimentului; 

dd. are obligaţia să-şi desemneze un înlocuitor din randul subordonaţilor pe perioada în care nu-şi 
pot îndeplini atribuţiile (absenţe din spital în interesul serviciului, concedii, în alte cazuri) şi de 
a aduce la cunoştinţă Managerului numele persoanei desemnate ca înlocuitor; 

ee. această persoru1ă preia atribuţiile şefului de secţie, laborator, compartiment pe perioada absen\ei 
acestia timp pentru care îşi asumă în scris prin semnătură responsabilităţile pentru care 
primeşte din paiiea şefului de secţie, laborator, compartiment; In caz contrar responsabilitatea 
se împarte în mod egal între cei 2 medici; 
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ff. pentru rezolvarea oncaror probleme deosebite înlocuitorul şefului de secţie, laborator, 
compartiment are obligaţia să se consulte cu acesta şi să informeze cal mai rapid persoana 
ierarhic superioară sau ofiţerul de serviciu pe unitate care este medicul şef al gărzii de interne 
din Staţionar Central ; 

gg. pentru toate deciiile luate în afara mandatului expres şi fără consultanţa personalul mai sus 
menţionat responsabilitatea îi revine de drept înlocuitorului şefului de secţie, laborator, 
compartiment; 

hh. şefii de secţie, laborator, compartiment au obligaţia de a lua toate măsurile pentru a putea fi 
contactaţi la orice oră de către subordonţi, înlocuitori sau superiori. Numerele de telefon (fix, 
mobil) vor fi prezentate conducerii unităţii, care le va stoca într-un registru special depus la 
centrala telefonică . Aceste date nu vor fi communicate public în scopul de a proteja titularii de 
excese sau de apeluri nefondate. 

11. în caz de necesitate persoanele îndreptăţite să controleze şefii de secţie, laborator, 
compartiment vor solicita legătura prin centrala telefonică; 

JJ. şefii de secţie, laborator, compartiment au libertatea de a comunica aceste date oricărei 
persoane considerate în drept să le cunoască; 

kk. să asigure la nivelul fiecărei secţii, laborator, compartiment a unui registru de evidenţă a 
defecţiunilor tehnice în care vor fi consemnate ori de cale ori va fi necesar; 

ll. să asigure existenţa în cadrul fiecărei secţii, laborator, compartiment a unui registru de 
înregistrăre - ieşire privind documentele din circuitul unităţii; 

mm. şefii de secţie, laborator, compartiment au obligatia de a anunţa imediat conducerea 
unitaţii despre orice eveniment deosebit (situaţii profesionale, litigii, conflicte de muncă, 
situaţii considerate ca fiind deosebite) apărute la nivelul secţiei laboratorului, compartimentului 
avănd responsabilitatea deplină şi directă în cazul în care produc efect negativ pentru buna 
desfăşurare a activităţii secţiei sau instituţiei; 

nn. şefii de secţie, laborator, compartiment din cadrul spitalului au obligaţia să participe la 
şedinţele Consiliului Medical; 

Art.66, CIRCUITUL FOII DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA 
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' numele pacientului; 
• prenumele pacientului; 
• localitatea; 
• judelui; 
• data naslerii; 
., sexul; 
• codul numeric personal; 
• tipul asigurării de sânătate; 
• casa de asigurare de sânâtate de care apartine; 
• data inlernârii; 
• ora internării!· 
• tipul internârii; 

- Pacientii se înregistrează in Registrul de Internări - Externări si Repertoarul existent la nivelul 
Biroului de Internări; 
- Odată completate datele mai sus mentionate, pacientul se prezintă pe sectia de profil, unde în 
F. O. C G. se specifică: 
- diagnosticul la internare - reprezintâ afectiunea de bază pentru care pacientul primeste servicii 
spitalicesti 
- se codifică in conformitate cu clasificarea RO. vi.DRG, prevazuta in Ord.MS nr. I 027120 I O 
privind introducerea si utilizarea clasificarii RO. vi.DRG cu modificarile ulterioare; 
- la nivelul sectiei, asistenta se fă înregistrează în registrul de internări al seci iei pacienlii internati, 
ii nominalizează cu nume si număr de FOCG în "Foaia zilnică de miscare a bolnavilor infernali" si 
răspunde de completarea corectă a acestei situa/ii; 
- investigatiile si procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări fimctionale, investiga/ii 
radiologice, interventii chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se si numărul 

acestora, la nivelul serviciilor de profil; 
- in cazul tram}erului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o sectie la alta în cadrul 
aceluiasi spital - pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmeste o singură F.O.C.G si 
se stabileste un singur diagnostic principal în momentul externării; 
- în cazul transferului unui pacient din sectia de profil în compartimen/ul A. TJ., F. O. C. G. cu 
epicriza de etapă se va transmite acestui comparliment; 
- la exlernarea pacientului înlreaga docwnentalie va fi completată în comun, de către medicul 
curanl din sectia de profil si eventual de medicul specialist A. T.l (epicriză, certificat consta/alor al 
mort ii, dupâ caz), iar F. O. C. G. va.fi semnatâ de se/ul sectiei în care este angajat medicul curant; 
- tabelul ''Transferuri" din F. O. C. G. se completează de către asistentele sefe de sectie in momentul 
venirii si plecării pacientului dintr-o sectie în alta - sectia, data; 
- se aproba utilizarea in sistemul informational al spitalelor a formularului "Foaie de observa/ie 
clinic generala", denumit in continuare FOCG. 
- FOCG se intocmeste pentru pacientii spitalizati in regim de spitalizare continua. 
- FOCG se completeaza inlr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. 

ii,pisodul de spitalizare continua reprezinta perioada de spitalizare a unui pacient, in regim 
de .spitalizare continua, in cadrul aceluiasi spital, fara intrerupere si fara modificarea tipului de 
ingrijiri. 
- T1puriie de ingrijiri in regin'1 lle spitalizare contin'iA:a sunt : ingrijiri acute si ingrţjiri cronice so11 dP. 
recuperare; 
- ln situa/ia in care se realizeaza un tran~fer al pacientului intre sec/ii care furnizeaza ingrijiri de 
ace/as'i tip, nu se deschide o noua FOCG. Jn siluatia in care se realizeaza un transfer al pacientului 
inire sec/ii care fi1rnizeaza ingrijiri de lip diferit (din sectii de ingrijiri acute in sectii de ingrifiri 
cronice sau de recuperare si invers), se deschide o noua F'OCG. 
- ziua de spitalizare este a sectiei fn care s-a transferat si nu a sectiei din care s-a transferat 
pacientul; 
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- "Foaia zilnică de miscare a pacientilor infernali" se completează zilnic până la orele 14. 00, după 
care, pentru pacientii care se internează ulterior, "miscarea" se completează a doua zi; 
- FOCG a pacientului, in perioada spitalizarii se pastreaza in biroul asistentei in mape pentru 
fiecare salon in parte; 
- pacientii internati de urgentă între orele 14. 00 - 7. 00 se nominalizează în "miscarea" întocmită în 
7.iua următoare; 
- pentru ca pacientii mai sus mentionati să beneficieze de mic dejun si prânz, asistentele de serviciu 
ale sectiilor, Îi raportează asistente/or sefe la ora 7. 00 pe baza unor note de comandă suplimentare 
(meniu de urgentă); 

"miscarea zilnică a bolnavilor" se întocmeste de asistentele sefe de sec/ie care au 
responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular; 
- ziua internării si externării constituie o singură zi de spitalizare; 
- în cazul unui pacient spitalizat care decedează fn aceeasi zi sau chiar după câteva ore se consideră 
o zi de spitalizare; 
- fn momentul externării pacientului, la nivelul sectiei (asistenta sefălasistenta de salon) se 
specifica: 

• data externării, 
• ora externării, 
• lipul externării, 
• starea la externare, 
• diagnosticul principal la externare si diagnosticele secundare se consemnează si se codifică 

de către medicul curant care parafează si semnează F.0.C.G. în momentul încheierii 
acesteia; 

- pacient ii externali sunt nominalizati în "miscare" cu nume si numărul F. O. C. G. la rubrica Jesiri 
Nominale, după care F. O. C. G. se predau în aceeasi zi la Biroul de Internări - Externări; 
- F. O. C. G. se arhivează lunar în arhiva fiecărui pavilion al Spitalului, la încheierea anului se depun 
-pe baza procesului verbal la arhiva centrală a spitalului; 

Art.67. ACCESUL LA FOCG DE CĂTRE PACIENT, APARTINĂTORI LEGALI SAU DIVERSE 
INSTITUTII: 
Regulament 
1. Prezentul regulament reglementează modalitatea de eliberare a informa/iei din dosarele 
medicale, de către Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, în scopul asigurării accesului pacientului la 
propriile date cu caracter medical şi garantarea confiden/ialităţii informaţii/or ce fin de secretul 
medical. 
2. Dosarul medical al pacientului reprezintă documentaţia de evidenţă medicală ce confine 
informa/iile despre starea sănătăţii fizice şi psihice, precum şi rezultatele investigafiilor, 
tratamentelor şi îngrij"irilor medicale primite. 
3. Informa/ia din documenta/ia de evidentă medicală se eliberează personal pacientului, iar pentru 
persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani, precum şi cele declarate incapabile se eliberează 
reprezentanjilor lor legali (tutore, curator, reprezentant personal - cu împuternicire). In cazul cînd 
pacientul nu doreşte să.fie personal informal, la solicitarea acestuia, informa/ia se prezintă persoanei 
nominalizate de către pacient. 
4. Jn cazul solicitării i11forn'IOfiei despre dalele cu curucîer ;nedical a unui pacient dec~dc;t, 
informa/ia se eliberează rudelor apropiate, cu condiţia ca în consimţământul informat semnat în 
/impui vie/ii de către pacientul decedat nu este indicată expres dorin/a acestuia referitor la păstrarea 
confidenfia/ită/ii absolute a datelor despre sănătatea sa. 
5. La solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în legătură cu 
efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, informaţia privind propriile date medicale se 
eliberează în conformitate cu legislaţia. 
6. Informaţia privind datele medicale se eliberează la cererea in scris a solicitantului (persoana în 
cauză) şicrJnfirmarea phmirii informaţiei prin semnătura solicitantului şi conducătorului instituţiei. 
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'). Jn cazul cînd inf'ormafia solicitată necesită timp pentru pregătirea acesteia (dosarul medical se 
{ţf/â în arhiva spitalului), ea va fi pusâ la dispoziţia solicitantului, în baza cererii în scris, nu mai 
lîrziu de 1 O zile de la înregistrarea cererii. 
8. Cererea scrisă va conţine: 
a) Datele de identificare a solicitantului; 
b) Detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informa/iei solicitate (date de.1pre perioada 
în care s-a aflat în eviden/a instituţiei, date despre perioada tratamentului ~fectua/, dale despre 
perioada de efectuare a investigaţiilor etc.); 
c) Modalitatea de primire a infonnafiei solicitate. 
9. Persoana responsabilă de eliberarea infimnajiei din dosarul medical, desemnată de manager, va 
asigura eliberarea informa/iei solicitate în termenul mentionat anterior. 

Art.68ACCESUL LA INFORMATIJ MEDICALE PENTRU ACTIVITĂTILE DE CERCETARE 
ALE MEDICILOR Sf STUDENT/LOR 
I. Informaţiile privind datele medicale se eliberează la cererea în scris a solicitantului înregistrată la 
secretariatul unitătii), înaintată spre aprobare managerului unitătii. 
2. în cazul cfnd informaţiile medicale solicitate necesită timp pentru pregătirea acestora (dosarele 
medicale aflându-se în arhiva spitalului), vor fi puse la dispoziţie solicitantului, în baza cererii în 
scris, nu mai tîrziu de 1 O zile de la înregistrarea aecsteia. Dosarele medicale (FOCG) nu părăsesc 
incinta spitalului, ele putândfi consultate in .spaţiul special destinat cercetării documente/or medicale 
(din cadrul arhivei). 
3. Foaia de observa/ie va fi scoasa din arhivă de către personalu/ acreditat de spital (arhivar) si 
pusă la dispoziţie, sub supraveghere în camera .special destinată pentru acest scop. 
4. Sub niciun motiv nu se autorizează scoaterea documentului medical (medico/egal) din incinta 
arhivei si nici efectuarea de xerocopii sau fotocopii. 
Persoana responsabilei de eliberarea informaţiei din dosarul medical (statisticianul, arhivarul), 
desemnată de manager, va asigura punerea la dispoziţie spre cercetare a infi1rma/iilor solicitate în 
termenul menţionat anterior. 

Art.69.Gestiunea datelor şi informaţiilor medicale ale pacienjilor/ a dosarului pacientului 
(l)Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de catre spital în FOCG, care răspunde de 
corectitudinea si de gestionarea lor. 
(2)Spitalul este obligat sa colecteze informat electronic o parte din datele cuprinse in FOCG. 
(3)Datele clinice la nivel de pacient, care se co/ecteaza informat electronic din FOCG, formeaza setul 
minim de date la nivel de pacient, qf'erent spitalizării continue (SMDPC). 
(4)Spitalul este obligat sa transmita SMDPC la Şcoala Nafionala de Sanatate Publica si Management 
Sanitar iar acestea din urma la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului 
Inf'ormafiona/ si Informatic in Domeniul Sanatatii formând baza de date la nivel naţional. 
(5)Jnregistrările pe suport informatic vor fi protejate prin, copiere lunara pe CD sau HDD extern, 
prin grija administratorului bazelor de date si vor .fi depozitate in alta locaţie decât camera 
serverului. 
(6!FOCG se afla in 1:estiunea sec/iei, respectiv a asistentei sefe, statisticianului, pana la predarea 
acestora arhivei unitatii asţfel: 
- Până la externarea pacientului - la asistenta şeja şi la medic pentru completare 
- După externarea pacientului - după ce FOCG este completată - la statistician, operator sau asistente 
pentru completare date în calculator. 
- La fiecare sfârşit de lună se arhivează dosare de carton/plastic, identificate sugestiv prin 
denumirea secţiei şi perioada la care se referă FOCG. 
(6. a) Masuri de urmat: 
Evidenţierea foilor pe luni, ani, secfie 
I'astrarea in locuri aerisite, lipsite de umezeala CONFORM CU ORIGINALUL 
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Respectarea timpului de arhivare pana la casare 
(7)Jn momentul predării arhivarului, aceasta se face prin proces verbal cu semnătură, urmând ca in 
continuare, gestiunea sa.fie predata arhivarului. 
(8) Serviciul Administrativ răspunde de arhivarea documente/or pe toată durata stabilită conform 
prevederilor legale. 
Art. 7Q Re.sponsabilităfi. 
I. Medic- are obliga/ia de a re.11xctu procedura operationala 
2. Asistent medical are obligaţia de a respecta procedura operaţională. 
3. Statistician are obliga/ia de a respecta procedura opera/iona/ă. 
4. Operator calculator are obliga/ia de a respecta procedura operaţională. 
5. Arhivar are obligaţia de a respecta procedura operaţională. 
6. Administrator baze de date are obligaţia de a respecta procedura operafională. 
7. !Managerul spitalului are dreptul sa verifice si sa controleze intreaga activitate. 
Art. 71, Reprezentantul Managementului Calităţii 

a. Primeşte propuneri de modificare sau de creare a unui nou document al SMC şi analizează 
nivelul (gradul) de verificare - validare ce ii implică. 

b. Coordonează analizarea tuturor aspectelor legate de îmbunătăţirea SMC. 
c. Actualizează secţiunile de evidenţă (istorie) a modificării documentelor. 
d. Păstrează ca original de referinţă exemplarul tipărit care poartă validările şi semnăturile 

pentru fiecare document al SMC. 
e. Ţine evidenja versiunilor documentelor. 

Gestionează şi arhivează documentele pe suport de hârtie şi pe suport electronic 

Art. (l PROCEDURA DE TRANSFER INTERCLINIC AL PACIENTULUI CRJTIC 
Procedura de tran.~fer interclinic al pacientului critic s-a intocmit in baza prevederi/or Ordinului MS 
nr. I 09112006 privind aprobarea prof ocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic. 
1. _Scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optimepentru pacient. lnainte de 
efectuarea transferului, medicii au obligatia sa evalueze pacientul si sa-i asigure tratamentul necesar 
stabilizarii in vederea lran~ferului; examinari/e si manevrele efectuate vor fi consemnate in fisa 
pacientului. O copie a acestei fise insoteste pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul 
are obligat ia sa ii informeze pe pacient sau pe apartinatorii acestuia asupra riscurilor si a posibilelor 
beneficii ale transferului, consemneaza aceasta informare. Acceptul pacientului sau al apartinatorilor 
se obtine inaintea inceperii transferului. ln cazul in careacceptul nu poate fi obtinut, acest lucru este 
documentat si motivele sunt explicate in fisa pacientului. Acceptul pentru tran~fer se obtine de la 
spitalul care primeste pacientul, inaintea inceperii transferului cu exceptia cazurilor in care pacientu/ 
necesita un transfer de urgenta .fiind instabil hemodinamic sau in pericol vital eminent. Documentatia 
ce cuprinde starea pacientului, investigatiile efectuate, rezultatele, medicatia administrate etc sunt 
copiate si /ransmise spitalului care primeste pacientul, investiga/ii imagistice efectuate precum si alte 
teste vor.fi trimise cu documentar ia medicala a pacientului. 
2. Persoane responsabile de evaluarea pacientului si organizarea transferului 

- medicul de garda din UPU 
- medicul chirurg de garda 
- medicul internist de garda 
- medicul neurolog de garda 
- medicul orroped de garda 
- medicul cardiolog de garda 

3. Responsabilitatile medicului care cere transferul: 
a. identifica pacientul cu indica/ie pentru tran~fer 
b. initiaza procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare 
c. asigura stabilizarea maxima posibila a pacientului 
d. determina modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectueaza transfera/ 
e. evita intarzierile nejustificate din punct de vedere medical asigura pastrarea unui nivel adecvat 

s1 constant de ingrijire pe durata tmmferu/ui, pana la preluarea pacientului de catre medicul din 
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unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competente/or echipajului si a 
nivelului de dotare necesara pentru realizarea in cele mai bune conditii a tran~ferului 

g. transfera documentat ia si rezultatele investigatorului catre unitatea primitoare 
4. Asigurarea ingrijirilor pe durata transferului 

- medicul care solicita tra11.1ferul are obliga/ia sa se asigure ca: 
a. rransferul se ~fectueaza de personal calificai care define echipamente si medicamente necesare 

pentru a face fiii a eventualelor complicatii 
h. exista medicamente suficiente pe timpul /ransferului. Acestea se asigura de unitatea care 

solicita tran.yferul, pentru toata durata acestuia 
c. in lipsa personalului califica/ pentru efectuarea transferului, spitalul care transfera pacientu/ 

asigura personal de insotire 
d. medicul care solicita transferul are obliga/ia de a mentiona competentele echipajului care sa 

asigure transferul şi dotarea necesara în acest scop. 
5. informalii minime ce trebuie sa insoteasca pacientul: 

a. numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon 
b. istoricul afectiunii 
c. in caz de trauma, mecanismul leziunii, data si ora accidentului 
d. afectiuni I leziuni identificate 
e. antecedente medicale 
.f medica/ia administrata si medica/ia curenta 
g. medicul curant al pacientului si date de contact 
h. semne vitale la sosire in spital 
i. masuri terapeutice efectuate si rezultate obl inule 
j. rezultatele testelor, diagnostice si ale analizelor de laborator 
k. solutii intravenoase administrate 
!. semnele vitale, inclusiv GCS, masurate si documentate periodic in .spitalul care cere 
transferul 
m. fisa medicala din prespital, daca pacientul a ajuns cu ambulanta 
n. .fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic prevazuta in anexa 3 la prezentul 

protocol cu fimctii/e vital masurate si documentate periodic pe durata transferului, inclusiv GCS, 
medicamente si solutii administrate pe durat tra11.1ferului 

o. numele si datele de contact ale medicului care a cerut transferul 
p. numele si datele de contact ale medicului care a accepta transferul 
q. numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul 

6. Criteriile, indicatiile si contraindicatiile transferului pe calea aerului 
6.1. Criterii de transfer al pacientului netraumatizat 
Criterii generale: 
a. pacientul se a.fla in stare critica si necesita investigatii, ingrijiri de specialitate intr-o unitate 

tertiara 
b. spitalul in care se afla pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia (JMA ce necesita 

angioplastie) 
Criterii specifice: 

a. pacient cu starea de constienta alterata, necesitand investigatii I TI I IOT I ventilat ie 
M~n„,-.,„,,_-,„, 
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b. anevrism disecai de aorta 
c. hemoragie cerebrala 
d hipotermie 
e. interventii cardiace de urgenta 
f disritmii maligne 
g. IMA, tromboliza sau angioplastie 
h. pacient in soc, necesita IOT I ventilat ie mecanica 
i. pacient instabil ce necesita investiga/ii avansate ce nu pot fi efectuate in .1pital 
j. ilituxiratii severe 
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6. 2. Criterii de transfer al pacientului adult traumatizat 
J. Sistem nervos central: a. trauma craniocerebrala -

b. leziuni majore ale coloanei si I sau leziuni medulare 
2. Torace: 

a. mediastin largii sau alte semen ce sugereaza leziuni ale vaselor mari 
b. leziuni grave ale peretelui toracic (volet costal, torace moale etc) 
c. contuzie pulmonara 
d. leziune cardiaca 
e. pacienti care necesita IOT I ventila/ie 
f pacienti care necesita ventila/ie prelungita si ingrijiri speciale 

3. Bazin I abdomen: 
a. fracturi instabile ale bazinului 
b. fracturi de bazin cu soc si hemoragie continua 
c. leziuni /fracturi deschise ale bazinului 

4. Extremitati: 
a. fracturi deschise grave 
b. amputa/ie traumatica cu potent ia/ de reimplantare 
c. fracturi articulare complexe 
d. leziune majora prin strivire 
e. ischemia unei extremitali 

5. Po/itrauma: 
a. traumatism craniocerebra! asociat cu traumatism al fetei toracelui, abdomenului sau 
al bazinului 
b. orice traumatism simultan a mai mult de doua regiuni corporale care pun in pericol 
viata pacientului 
c. arsuri mafore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave 

6. Factori agravant!: 
a. varsta > 55 de ani 
b. copii 
c. afectiuni cardiace sau pulmonare preexistente 
d. diabet insulinodependent, obezitate morbida 
e. sarcina 
f imunodepresie 

7. Agravare secundara (sechele tardive) 
a. necesitatea ventila/iei mecanice 
b. sepsis 
c. insuficienta organica sau pluriorganica (deteriorarea la nivel SNC, cardiac, 
pulmonar, hepatic, renal sau a sistemului de coagulare) 
d. necroza tisulara majora 

7. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul protocol de transfer sz vor ficompletate de 
persoanele responsabile de evaluarea pacientului si organizareatransferu/ui. 

Ai:tll. Spitalul are incheiate acorduri de colaborare cu alte unilati sanitare in baza prevederilor Ord. 
JvfS. 109112006 privind aprobarea protocolului de tran\fer interclinic al pacientului clinic. 

~ ..,.1 n I .,, ' •• ,./ • v '/ • • d d ' "' " d • • /il'l.1't . .i'-eg.e;rie;;.tari p;;v:iîu. anuntarea [!part!nator!.or pr!Vln„ _P.feriorarea star11 e sanatate a 
pacientului I decesul pacientului 
(2)111 cazul deteriorarii starii de sanatate a pacientului personalul din sectie are obligatia de a 
ammta apartinatorii, (folosind datele de contact ale acestora), consemnand data, ora si persoana cu 
care s-a vorbit in FOCG. 
(3)Decesul este constatat de către medicul curant sau medicul de gardă care consemnează ora 
decesului în foaia de observa/ie cu semnatură şi parafă; medicul curant (sau în lipsa acestuia medicul 
de gardă care a constatat decesul) scrie epicriza de deces men/ionând data completării acesteia, 
semnează şiparqfează. În cazul declarării morfii cerebrale, se respectă protocolu/ aprobat la Anexa 1 
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din Legea I 0412003, iar pacientul este declarai purtător potenţial de organe, imediat inifiindu-se 
protocolu/ corespunzător în acest caz. 
('!)După constatarea decesului, cadavrul este păstrai 2 ore în secfia unde a fost internai pacientul, 
într-o cameră special amenajatâ, sau .fzmcfie de spaţiile disponibile, acesta va fi izolat de restul 
salonului prin paravane. 
!lmmfarea aparjinători/or de.1pre survenirea decesului se face in 2 ore de la constatarea acestuia de 
către medicul curant sau de căire medicul de gardă care a constatat decesul, după un protocol 
special redactat consemnand în FOCG data, ora si persoana cu care s-a vorbit. 
(5)După 2 ore de la deces, cadavrul este tra11.1ferat la morgă de câtre brancardierul secţiei unde a 
decedat bolnavul sau de brancardierul de serviciu şi este depus în .fhgiderul mortuar/camera 
fhgorifică; este obligatorie existenţa în spital cel pufin a unuifhgider mortuar/camerăfi"igorifică. 
(6)Decedatul este adus dezbrăcai, fără obiecte preţioase (inele, cercei, etc,) învelit într-un cearceaf 
sau introdus într-un sac de plastic opac de culoare închisă; se va menţiona în scris (pe biletul de 
însoţire al decedatului) prezenţa de proteze dentare fixe din aur. 
(?)Decedatul trebuie să poarte (de preferinţă pe antebraţ) o brăţară de identificare cu: numele 
prenumele, văr sta, secţia unde a fost internat, ora decesului, numărul foii de observafie. 
(8)În cazul donatorilor de organe şi ţesuturi, se respectă protocoalele aprobate pentru procedurile de 
prelevare. 

Art. 75. Procedura de trimitere a graficelor de garzi 
Pentru informarea cat mai corecta a pacientilor, asupra medicilor care efectueaza serviciul de garda in 
SJUBz, pentru eficientizarea activitatii medicale, in vederea reflectarii transparentei activitatii 
medicale se impune transmiterea graficelor de garzi de pe toate sectiile medicale si chirurgicale care 
asigura linie de garda in cadrul SJUBz. 
Continuitatea asistentei medicale se asigura prin serviciul de garda conform Ordinului MSP nr. 
870/2004 privind timpul de munca organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul 
sanitar. 
Medicul sef de sectie numeste un medic specialist sau primar încadrat pe sectie responsabil cu 
întocmirea graficelor de garda. Lista medicilor responsabili de întocmirea garzilor este centralizata la 
Serviciul Resurse Umane si este aprobata de Manager. Graficele de garda sunt întocmite electronic ( 
conform modelului de pe site-ul SJUBz) de catre medicii care au fost numiti responsabili, in dublu 
exemplar, sunt aprobate de catre medicul sef al sectiei si deasemenea de Directorul Medical. 
Aprobarea acestora de catre Directorul Medical are ca termen data limita de 20 a fiecarei luni. Varianta 
scrisa a graficului de garzi se arhiveaza un exemplar la nivelul sectiei si un exemplar la serviciul 
Salarizare. Dupa ce acestea au fost aprobate, trebuie realizata transmiterea graficelor de garda la 
secretariat de catre medicul responsabil cu întocmirea graficelor de garda. 
Termenul limita de transmitere a graficului de garzi este date de 25 a fiecarei luni. 
Orice schimb de garda se redacteaza in dLiblu exemplar se avizeaza de seful de sectie si se aproba de 
Directorul Medical in maxim 24 de ore de la solicitarea schimbului de garda. Un exemplar ramane la 
Serviciul Salarizare iar al doilea se arhiveaza la nivelul sectiei. Graficul de garda in varianta 
electronica va fi completat cu noile date si retransmise in acceasi zi la secretariat. 
Consultarea graficelor de garda poate fi facuta pe site-ul SJUBz . 
Medicii care întocmesc graficele de garda sunt responsabili : 

de intocmirea gr::!.f!ce]or de garzi Î!! col::i.borHre cu per5on:::i lu 1 111edical al sectiei care realizeaza 
garzi; 
de aprobarea graficului de garda de catre medicul sef de sectie ; 
de transmiterea catre Directiune a graficelor de garzi pentru a fi aprobate de catre Directorul 
Medical, pana in data de 20 a fiecarei luni ; 
de transmitere a graficelor de garzi aprobate, catre sectretariat pana in data de 25 a fiecarei 
luni; 
de transmiterea catre Directiune pentru aprobare a oricarei modificari in graficul de garda 
aprobat, in aceeasi zi sau in cel mult 24 ore de la cerera schimbarii de garda; 

. Meclici_i care_e(ect~ieaza.garzile trebuie: 
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sa asigure suportul medicului responsabil de pe sectia pe care este angajat pentru efectuarea in 
timp a graficului de garda ; 
in cazul in care numarul de pacienti care necesita internare de urgenta depaseste numarul de 
paturi libere acestia pot fi internati pe orice sectie chirurgicala sau medicala ( dupa caz) care are 
locuri libere ; in cazul in care se constata lipsa unui loc de internare intr-o sectie din spital, 
pacientul poate fi retinut in UPU pentru a fi tinut sub observatie pentru cel mult 24 ore pana la 
preluarea lui cu prioritate in sectia in care se va interna; 

Medicul sef de garda de pc fiecare secţie împreună cu asisenta şefă au 
responsabilitatea efectuării controlulului calitatii hranei ( organoleptic, cantitativ si calitativ) 
imprcuna cu directorul de ingrijiri pe spital, asistenta dieteticiana si personal SPCIN. 
Medicul sef de sectie trebuie : 

sa verifice si sa aprobe lista de garda prezentata de catre medicul responsabil din sectie ; 
in cazul in care nu este respectata procedura de catre medicul responsabil sa atraga atentia si sa 
se asigure de respectarea procedurii de catre acesta sau sa numeasca alt medic responsabil ; 
sa ia masurile necesare pentru existenta in sectie la ora 13 a fiecarei zile a unui numar minim de 
5 paturi libere pentru cazurile ce necesita internare de urgenta in ziua respectiva ; 

Persoana responsabila din cadrul serviciului de evaluare statistica si informatica medicala trebuie : 
să verifice primirea graficelor de garzi de la toate sectiile care au linie de garda pana in data de 
25 a fiecarei luni ; 
sa posteze pe site graficul de garda în aceeasi zi in care este primit; 
in cazul in care nu primeste de la medicii responsabili graficul sa faca un raport cu sectiile care 
nu au trimis graficele de garzi, pe care sa-I trimita in data de 25 a lunii intre orele 14.30-15.00 
catre Directorul Medical. 

Directorul Medical raspunde de : 
de verificarea si aprobarea graficelor de garzi in aceeasi zi in care acestea sunt primite (pana la 
data de 20 a lunii in curs). 
ae modificarile ce survin (schimbul de garda) 

E. STRUCTURIMEDICALE 
Art. 76. Stafia de dializă (hemodializă) 
(J )Este subunitate fără personalitate juridică în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 
Staţia de dializă (hemodializă) se subordonează Directorului medical şi implicit Managerului. 
(2)Are în principal umătoarele atribuţiuni: 
- efectuează în principal tratamentul bolnavilor cu insuficienţă renală acută sau cronică, precum şi al 
bolnavilor cu intoxicaţii exo şi endogene, cu tulburări hidroelectrolitice şi acido-bazice rezistente la 
terapie obişnuită. 
(3)Medicul de specialitate are următoarele atribuţiuni: 

a. Examineaza clinic bolnavul înaintea conectarii la aparatul de dializa; 
b. Asistă la conectarea şi deconectarea bolnavului la aparatul de dializă, în cazuri deosebite 
c. Poarta întreaga responsabilitate medicala a bolnavului în timpul sedintei de dializa; 
d. Urmareste evolutia dializei, indica medicaţia necesara si stabileste parametrii functionali ai 

aparatului de dializa; 
e. Aplică recomandările ghidurilormedicale de specialitate; 
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acestei conditii fiind interzisă folosirea de materiale de a căror sterilizare medical nu este 
' ' 

sigur; 
g. Controlează modul în care este întocmit protocolul de dializă şi este completatăfişa medicală a 

bolnavului dializat; 
h. Efectuaeaza examene clinice de bilant lunar, prescrie , urmareste si înregistreaza investigatiile 

paraclinice de monitorizare ale bolnavilor dializati; 
J. Prescrie, urmareste si conduce regimul dietetic si tratamentul bolnavului intre dialize; 
j. Face eq1,1caţia şapiţa,ră bolnavilor dializaţi, în vederea respectării regimului igieno-dietetic şi a 
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k. Recomanda internarea bolnavilor dializati, cînd este cazul; 
I. Răspunde de utilizarea judicioasă şi ţine evidenţa administrării medicamentelor prescrise în 

timpul dializei; 
m. Participă la aplicarea normelor de igienă în staţia de dializă; 
n. Controleaza si raspunde de trusele de urgenta şi de instrumente-pansamente; 
o. Colaboreaza cu inginerul sau tehnicia11ul, în vederea asigurarii bunei funcţionari a aparatelor, 

pregatirii corecte a dializoarelor si respectarii tuturor normelor prepararii apei si a 
concentratului; 

p. Evalueaza corectitudinea tehnicii de efectuare a schimbului de catre bolnavii dializati 
peritoneal, eficienta metodei si ajusteaza corespunzator indicatiile de dializa, conform datelor 
clinice si paraclinice; 

q. Stabileste schemele terapeutice ale bolnavilor dializati peritoneal in situatii particulare 
(peritonita, insuficienta de u!trafiltrare ); 

r. Participa efectiv la instruirea si pregatirea profesionala a personalului sanitar cu care lucreaza; 
s. Angajatul are obligaţia să pastreze confidenţialitatea faţă de terţi (confom1 reglementrilor în 

vigoare) privind datele de identificare ale pacientului şi privind serviciile fumizate fiecărui 
pacient; 

l. Angajatul are obligaţia de aproteja toate informaţiile pe care le dobîndeşte şi le foloseşte în 
timpul serviciului şi suportul înregistrării acestora împotriva pierderii, degradării şi folosirii de 
către personae neautorizate; 

u. Poartă echipamentul de lucru şi de protecţie prevăzut î11 regulamentul de ordine interioara, 
care va fischimbat ori de cite ori este nevoie pentru păstrare igienei şi 11 aspectului estetic 
personal; 

v. Participa la toate consfatuirile de lucru din staţia de dializă si actioneaza pentru realizarea 
obiectivelor fixate; 

w. Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, 
supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de urnea folosinta utilizat si se 
asigura de depozitalarea acestora in vederea distrugerii; 

( 4) Asi~tentul medical al staţiei de dializă are următoarele atribuţiuni: 
a. !şi desfăşoară activitatea în mod responsabil, confonn normelor profesionale ş1 cerinţelor 

postului; 
b. Lucrează în ture, conform graficului stability de asistenta-şefă a Spitalului 
c. Trebuie sa fie disciplinata, constiincioasa, calma, corecta in orice gest, amabila si sa aiba 

capacitate de contact social facil; 
d. Verifica starea tehnica a aparntului de dializa înaintea fieacarei dialize solicitând sprijinul 

tehnic de specialitate daea apar disfuncţionalităţi; 
e. Asigura toate materialele necesare posturilor de care hemodializa de care raspunde; 
f Asigura igiena compartimentului de dializa de care raspunde; 
g. Raspunde de respectarea normelor de igiena privind solutia de dializa; 
h. Preia pacientul hemodializa!, verifică toaleta personală, starea igienică şi îl repartizează în 

salon; 
1. Cântareşte, termometrizeaza, rnăsoara presiunea arteriala, examineaza tegumentele, cavitatea 

bucala si ţinuta bolnavului înainte de începerea dializei; 
.I· Verifica starea caii de abord vascular înaintea fiecarei dialize; 
k. Respecla regulile Ut a.st:v::;it: si antisepsie la conectarea şi dccoucctnrea bolnavului de !a 

aparatul de dializa si pe toata durata şedintei de dializa; 
I. La folosirea materialelor cu necesar de sterilizare asistentul răspunde de verificarea itegrităţii 

acestei condiţii fiind interzisă folosirea de materiale de a căror sterilizare asistentul medical nu 
este sigur; 

111. Răspunde de buna desfaşurare a sedintelor de dializa, urmărind parametrii dializei specificati 
de medic in protocolul de dializa; 

n. /~sigura heparinarea corecta si adecvata a circuitului extracorporal si efectuează tratamente 
medicamentoase în cursul dializei, conform prescripţiei medicale; 

571Reg,ularnent:,de· Organizare 
cJ, •. Urgenţă BuzălJ .. 

...-.,..--~~~~~~~~~ 

ş 1 F u n c ţ i o n a r &ONll{)RMtQUiORIGmAW 
u; /' 

lllla..„„„„„„._„„._„Semnawra„„k(:':::::', . 



o. lvfăsoara şi noteaza la interval de Y2 ora si ori de cite ori este nevoie presiunea arteriala si pulsul 
bolnavului; 

p. lnformeaza de urgenţa medicul în legătură cu orice modificare a starii generale a bolnavului 
dializa!; 

q. Intervine la orice accident sau incident de dializa, solicitind la nevoie , ajutorul altei asistente; 
r. Recolteaza si raspunde de integritatea probelor biologice prelevate indicate de medic si Ie 

noteaza în protocolul de dializa; 
s. Completează protocolul de hemodializa; 
t. Nu paraseşte sala de dializa fora a !asa înlocuitor; 
u. Predă turei urmatoare protocolul bolnavului, comunicând în detaliu mersul dializei s1 

mentionează în scris pe protocol ce trebuie efectuat în continuare; 
v. Convorbirile, rclatiile cu bolnavii trebuie sa aiba ca scop încurajarea şi echilibrarea psihica a 

acestora; 
w. Nu discută cu bolnavii probleme personale, nu comunică bolnavului aspectele stării sale 

medicale care ar putea provoca o stare psihică negativă; 
x. Nu discuta în contradictoriu cu bolnavul şi nu paraseşte sala de dializa, indiferent de reacţia 

psihica a bolnavului; 
y. Cântareşte, termometrizeaza bolnavul, masoara presiunea arteriala si pulsul (clino- si 

ortostatism) şi executa panasamentul abordului vascular la sfirşitul dializei; 
z. Asigura spalarea si dezinfectia aparatului de dializa la sfirsitul fiecarei şedinte de tratament, 

conform indicatiilor; 
aa. Supravegheaza si participa la distribuirea hranei bolnavilor pe timpul dializei, luind toate 

masurile de respectare a normelor de igiena; 
bb. Participa la vizita medicului; 
cc. Participa obligatoriu, la toate şcdintele de instructaj medical şi de analiza a activitatii unitatii de 

dializa; 
dd. Respectă reglementările în vigoare privind controlul, prevenirea şi combaterea infecţiilor 

nozocomiale; 
ee. Utilizează şi pastrcază în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează şi colectează materialele şi instrumentarul de unică folosinţă utilizat şi se 
asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

ff. Poartă echipamentul de lucru şi de protecţie prevăzut în regulamentul de ordine interioară, care 
va li schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic 
personal; 

gg. Are obligaţia de a proteja toate informaţiile pe care le dobîndeşte şi le foloseşte în timpul 
serviciului şi suportul îmegistrării acestora împotriva pierderii, degradării şi folosirii de către 
personae neautorizate; 

(5)Atribuţiile infirmierei la Staţia de dializă: 
a. Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentelor medicale; 
b. Lucrează în ture, conform necesităţilor impuse de programul centrelor; 
c. Primeşte şi ajută la îmbrăcare şi dezbrăcare bolnavii care efectuează dializa ambulatoriu; 
d. Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; 
e. Însoţeşte bolnavii dializaţi la unele investigaţii; 
f. Asigură schimbarea lenjeriei după fiecare dializă 
g. Trans1Jo1iă lenjeria murdară la spălătorie, în COîîtai11erc speciale şi o aduce curată !n COE.tai!'!ere 

speciale; 
h. Curăţă şi dezinfectează înainte şi după fiecare dializă mobilierul şi saltelele fiecărei săli de 

dializă 
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L Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a targilor şi a celorlalte obiecte 
care ajută bolnavul la deplasare; 

J. Curăţă şi dezinfectează urinarele, ploştile, tăviţele renale, conform indicaţiilor; 
k. Colectează în recipiente speciale materiale sanitare şi instrumentarul de unică folosintă utilizate 

şi asigură transportul lor la spaţiile de depozitare amenajate în vederea netralizarii; 
Serveşte şi, la nevoie, hrăneşte bolnavii, după prealabila spălare a mîinilor şi schimbarea 
halatului; 

m. Asigură ordinea şi curăţenia în oficiul alimentar; 
n. Spală recipienţii utilizaţi la prepararea dializantului; 
o. Asigură transportul substanţelor şi soluţiilor din magazie; 
p. Respectă comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul angajat al staţiei de dializă; 
q. Nu este abilitată să dea informaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 
r. Participă la instruirile periodice efectuate de asistenţa medicală privind normele de igienă şi 

protecţie a muncii; 
s. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a largilor şi a celorlalte obiecte 

care ajută bolnavul la deplasare; 
t. Curăţă şi dezinfectează urinarele, ploştile, tăviţele renale, confonn indicaţiilor; 
u. Asigură ordinea şi curăţenia în oficiul alimentar; 
v. Spală recipienţii utilizaţi la prepararea dializantului; 
w. Asigură transportul substanţelor şi soluţiilor din magazie; 
x. Respectă comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul angajat al staţiei de dializă; 
y. Nu este abilitată să dea informaţii despre starea sănătăţii bolnavului; 
z. Participă la instruirile periodice efectuate de asistenţa medicală privind normele de igienă şi 

protecţie a muncii; 
aa. Are obligaţia să păstreze cofidenţialitatea faţă de terţi ( conform reglementărilor în vigoare ) 

privind datele de identificare ale pacientului şi privind serviciile furnizate fiecărui pacient; 
bb. Are obligaţia de a proteja informaţiile pe care le dobânzişte şi la foloseşte în-timpul serviciului 

şi suportul înregistrării acestora împotriva pierderii, degradării şi la folosirii de către persoane 
neautorizate; 

cc. Respestă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nozocomiale; 
dd. Poartă echipamentul de lucru şi de protecţie prevăzut în regulamentul de ordine interioară, care 

va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic 
personal; 

Art. 77. Sec/ia Anestezie şi Terapie Intensivă 
(1 )Funcţionează în conformitate cu Ordinul M.S. nr.1500/24.11.2009. 
(2)Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă asigură condiţiile necesare pentru: 

e desfăşurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie şi terapia durerii, alte proceduri 
diagnostice şi/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice. 

• suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor şi/sau 
leziunilor acute de organ care ameninţă viaţa. 

(3)Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea şi tratamentul tuturor insuficienţelor acute ale 
funcţiilor ~v·itâ1c. ~v1:isuri1e specifice de tratament se adr<::>:seazR p~c,le.nt-ilor cărora le este aine11inţată 
imediat viaţa. 
( 4 )Activitatea de anestezie şi terapie intensivă este desfăşurată de o echipă 
fo1mată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar şi alte categorii de 
autorizat, conform reglementiirilor în vigoare. 

medicală complexă, 

personal pregătit şi 

(5) Secţia ATI este condusă de către un medic şef de secţie, care are în principal următoarele atribuţii: 
a. coordonează întreaga activitate a secţiei din punct de vedere medical, administrativ şi 

educaţional; 

b. se implică direct în îngrijirea pacienţilor din secţie (în sala de operaţie şi în compartimentul cu 
patîiri); .,, 

'•' : ~· .' ' ' ; ; 
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c. răspunde de elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi procedurilor terapeutice 
specifice; 

d. coordonează activitatea de educaţie medicală continuă a personalului medical; 
e. răspunde de asigurarea calităţii actului medical; 
f. asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii secţiei, 24 de ore pe zi 7 

zile pe săptămână, pentru probleme medicale şi/sau administrative; 
g. repartizează medicii secţiei pe sectoare de activitate: săli de operaţie, săli de investigaţii, 

componenta cu paturi(TI, TIIP, SPA), circulaţie extracorporeală etc.; 
h. desemnează medici responsabili de un anumit sector de activitate al secţiei (anestezie, terapie 

intensivă, terapie intermediară etc.), după caz; 
1. întocmeşte referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele 

medicale, aparatura necesară secţiei, precum şi cu privire la întreţinerea şi repararea acestora; 
J. în secţiile clinice, răspunde şi coordonează activitatea medicală din cadrul procesului de 

învăţământ care se desfăşoară la nivelul secţiei; 
k. propune calificativele anuale, premiile şi salariile de merit pentru personalul din subordine; 
I. propune conducerii spitalului sancţionarea administrativă a personalului din subordine; 
m. face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din secţie; 
n. participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil: Societatea Româna de 

Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATJ) la nivel naţional sau local şi, eventual, în societăţile 
academice de profil internaţionale; 

o. participă la programele de educaţie medicală continuă în domeniul ATI (la nivel naţional şi/sau 
internaţional); 

p. participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor secţiei A Tl în spital. 
(6) Asistenta-şefă a secţiei ATI se subordonează direct medicului şef de secţie, coordonează întreaga 
activitate a personalului implicat direct în îngrijirea pacienţilor şi are în principal următoarele atribuţii: 

a. răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor de către personalul din subordine; 
b. răspunde de educaţia medicală continuă a personalului din subordine; 
c. participă la programele de educaţie medicală continuă; 
d. organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, 

fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi etc.) şi întocmeşte graficul pe ture, în vederea asigurării 
continuităţii asistenţei medicale; 

e. verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine şi întocmeşte lunar 
foaia colectivă de prezenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

f. supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul subordonat 
direct; 

g. coordonează activitatea de întreţinere a aparaturii medicale şi a echipamentelor informatice din 
dotare; coordonează şi răspunde de activitatea de menţinere a curăţeniei, asepsiei şi antisepsiei, 
precum şi a dezinfecţiei şi dezinsecţiei; 

h. propune medicului şef de secţie sancţionarea administrativă a personalului din subordine; 
1. face paiie din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, infirmiere, 

brancardieri etc. din secţie; 
J. răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 
k. '.'erifică şi complekRZR zilnic stocul obligatoriu de medicamente şi materiale necesare 

desfăşurării activităţii specifice secţiei. 
(7) Medicii specialişti/primari din secţia/compartimentul ATI au în principal următoarele atribuţii: 

a. asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali (examen preai1estezic şi pregătirea 
preoperatorie specifică, administrarea anesteziei şi terapia intensivă intraoperatorie, urmărirea 
postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de SRA Tl şi adoptate de secţie; 

b. completează fişa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii, 
inclusiv consumul de medicamente şi materiale; 

c. verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea 
: ' , . aparaturii tre]Juie semnalat în scris administraţiei spitalului; 
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d. examinează pacienţii din secţia cu paturi ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori pe 
21; 

e. la internarea sau transferul pacienţilor în secţiile A îl, medicul ATI de salon sau de gardă 
completează toate evidenţele primare necesare, care conţin obligatoriu cel puţin: datele 
personale esenţiale ale pacientului, diagnosticul principal şi bolile asociate, motivul internării 
sau transferului în secţia ATI şi consemnează starea prezentă. Foaia de observaţie clinică 
întocmită de secţia care transferă pacientul în secţia ATI va rămâne în secţia ATI până la 
retransferul pacientului în secţia de origine; 

f. consemnează în foaia de observaţie toate recomandările terapeutice necesare pacienţilor 
internaţi în secţie; 

g. consemnează zilnic în foaia de observaţie: evoluţia, medicaţia administrată, manevrele 
diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de 
laborator, precum şi materialele consumabile folosite; 

h. solicită şi consemnează în foaia de observaţie clinică efectuarea consulturilor interdisciplinare, 
ori de câte ori evoluţia cazului o impune; 

i. au obligaţia să efectueze gărzi conform programării şi normelor în vigoare; 
.J. participă la formele de educaţie medicală continuă (la nivel local, naţional, internaţional); 
k. participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil (SRATI). 

(8)Medicii rezidenţi ATI au competenţe limitate, desfăşurându-şi activitatea în limita nivelului lor de 
pregătire. 

(9)Asistenţii medicali din secţiile ATI au în principal următoarele a.tribu\ ii: 
a. asigură asistenţa medicală specifică, în limita competenţelor; 
b. verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea 

aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI; 
c. respectă programul de ture aprobat al secţiei; 
d. consemnează zilnic în foaia de observaţie clinică, în limita competenţelor, evoluţia, medicaţia 

administrată, manevrele. diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitoriz~re, rezultatele 
diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite; 

e. înregistrează şi raportează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care reflectă 
activitatea desraşurată la nivelul secţiei; 

f. participă la formele de educaţie medicală continuă specifică asistenţilor (local, naţional, 

internaţional); 

g. participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale: epurare extrarenală, 

urmărirea balonului de contrapulsaţie, monitorizarea presiunii intracraniene, precum şi altele 
asemenea. 

(I O)Medicii de alte specialităţi care au trnnsferat pacienţi în secţia ATI sunt obligaţi să răspundă ori de 
câte ori este nevoie solicitărilor medicului curant ATI de a vizita pacienţii respectivi. 
(I !)Medicii de specialitate solicitaţi pentru consulturi interdisciplinare sunt obligaţi să răspundă 

solicitării în cel mai scurt timp posibil şi să consemneze consultul şi recomandările în foaia de 
observaţie clinică. 

(12)În cazul unor divergenţe de opinii, se efectuează un consult la care participă medicul şef de secţie 
A îl şi medicul şef al secţiei din care provine medicul solicitat, care vor hotărî de comun acord 
conduita terapeutică adecvată. 

Act.78.., Unitatea de transfuzii sanguină 
(!)Unitatea de transfuzie sanguină din spital foncţionează conf. Ordinului M.S 1224/2006-
Unitatea de transfuzie sanguină este subordonată managerului. 
(2)Este structură independentă în cadrul secţiei Anesteziei Terapie Intensivă şi desfăşoară următoarele 

activităţi: 

a. aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile 
spitalului; 

b. recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile 
spitalului; 
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c. ciistribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul 
beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi 
documentaţia aferentă obligatorie; 

d. efectuarea testelor pretransfuzionale; 
e. pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; 
f. consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; 
g. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente 

sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu 
această destinaţie; 

h. întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate; 
1. raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie 

teritorial; 
.J. păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor 

transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18°C) cu această 
destinaţie. 

(3)Medicul coordonator al unităţii de transfuzie sanguină are următoarele atribuţii: 
a. asigură organizarea şi funcţionarea unităţii de transfuzie sanguină din spital; 
b. asigură aprovizionarea corectă cu sânge total şi componente sanguine, precum şi cu materiale 

sanitare, reactivi, consumabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu 
activitatea de transfuzie sanguină din spital; 

c. răspunde de gestiunea sângelui total şi a componentelor sanguine distribuite de centrul de 
transfuzie sanguină teritorial; 

d. îndrumă, supraveghează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali din 
subordine; 

e. contrasemnează buletinele de analiză cu rezultatul testărilor efectuate de asistenţii medicali; în 
cursul programului de gardă, această responsabilitate revine medicului anestezist de gardă; 

f. îndrumă şi supraveghează prescrierea şi administrarea corectă a terapiei transfuzionale în 
secţiile spitalului; 

g. păstrează evidenţa reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzionale, în calitate de coordonator 
local în cadrul sistemului naţional de hemovigilenţă; 

h. ia măsuri pentru prevenirea şi aplicarea de urgenţă a tratamentului necesar pacienţilor la care 
apar reacţii adverse severe şi/sau incidente adverse severe posttransfuzionale; 

1. consiliază medicii prescriptori din spital în vederea unei cât mai corecte indicaţii de terapie 
transfuzionala, având obligaţia de a se opune administrării transfuziilor nejustificate; 

.J. răspunde de întocmirea completă şi corectă a documentaţiei existente în unitatea de transfuzie 
sanguină; 

k. răspunde de utilizarea corectă şi de întreţinerea echipamentelor şi aparaturii din dotarea unităţii. 
( 4) Asistenţii medicali care lucrează în unitatea de transfuzie sanguină din spital sunt subordonaţi 
medicului coordonator şi au următoarele atribuţii: 

a. desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele 
competenţelor lor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator; 

b. efectuează testările pretransfuzionale; 
c. răspund de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale 

provocate de stocarea, manip1_1 l:::irefl necorespunzătoare a sfu1gelui total şi a co1npone11telor 
sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale; 

d. supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie 
sanguină, din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea 
acestora, conform procedurilor standard; 

e. întocmesc documentaţia pentru activităţile desfăşurate. 
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Axt.2'.:t. Uni/alea Primire Urgenfe-SMURD 
(1) U.P.U. - SMURD funcţionează în baza Ordinului M.S. nr. 1706/2007; Unitatea de Primire 

Urgente este organizata astfel incat sa pennita primirea , trierea, investigarea, stabilizarea si aplicarea 
tratamentului de urgenta sositi cu ambulantele sau cu mijloacele proprii de transport. 

(2). UPU-SMURD are în principal următoarele atribuţii: 
1. triaj ul urgenţelor la prezentarea la Spital; 
2. primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate urgenţele majore; 
3. asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru urgenţele majore (consult, stabilizare, 

monitorizare, tratament); 
4. investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului 

iniţial; 

5. consultul de specialitate în echipa cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care 
urmează să se interneze pacienţii; 

6. monitorizare, tratament şi reevaluare pentru pacienţii care necesită internare; 
7. monitorizare, tratament şi evaluare pentru pacienţii care nu necesită internare; 
8. înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiei medicale; 
9. formarea continuă a personalului propriu şi formarea în medicina de urgenţă a altor categorii de 

personal medical. 

Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii ale personalului UPU: 

(3).Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii-Medic şefU.P.U-SMURD 

1. conduce activitatea UPU-SMURD în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
2. asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, inclusiv ale 

personalului aflat în subordinea acestuia, direct sau prin intermediul şefilor de compartimente 
şi al persoanelor desemnate să răspundă de anumite activităţi; 

3. coordonează, asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în 
subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a 
normelor etice şi deontologice; 

4. asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 
fonc\ionare; 

5. îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
6. asigură şi controlează completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în scris 

sau pe calculator, în cadrul UPU-SMURD în conformitate cu prevederile prezentului ordin; 
7. este în permanenţă la dispoziţia personalului din cadrul UPU- SMURD în vederea rezolvării 

problemelor urgente apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul în care este indisponibil, 
desemnează o persoană care are autoritatea şi abilitatea să rezolve problemele din cadrul UPU
SMURD; 

8. poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat să 
anunţe modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu excepţia 
perioadelor de concediu când va desemna o persoană care îl va înlocui; 

9. este infom1at în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine şi 
despre problemele survenite în această privinţă; 

1 O. este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al gărzilor, mai 
ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul 
unna1ii; 

11. este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având 
obligaţia să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul 
investigaţiei; 

12. are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime; 
13. are obligaţia să asigure funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, 

incluzând responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal; 
i4. asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei 

MGndiale a Sănăt~ţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare; 
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i S. organizează şi conduce şedin\elc (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau 
deleagă o persoană în locul său; 

16. aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine; 
17. numeşte unul sau mai mulţi adjuncţi ori şefi de compartimente care să răspundă de diferite 

activităţi din cadrul UPU-SMURD; 
18. controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea corectă a 

indicaţiilor terapeutice, în conformitate cu protocoalele şi liniile directoare din domeniu; 
19. colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare, în vederea 

stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător; 
20. propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora; 
21. asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în asistenţa medicală de 

urgenţă şi semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii spitalului; 
22. stabileşte de comun acord cu personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea protocoalelor de 

tratament conform standardelor internaţionale; 
23. în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU-SMURD) va 

coordona personal împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de 
tratament chiar şi în afara orelor de program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a 
delega o persoană responsabilă cu preluarea acestor sarcini; 

24. răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului aflat în subordine şi de 
formarea continuă a acestuia; 

25. răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului şi întregului 
inventar al UPU-SMURD şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor; 

26. controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde, prin 
intermediul unei persoane special desemnate, de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor 
stnpefiante; 

27. organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică, inclusiv cea de cercetare, 
desfăşurată în UPU-SMURD; 

28. controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul 
personalului din subordine în relaţie cu pacienţii şi aparţinătorii acestora; 

29. informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii secţiei şi reprezintă interesele 
personalului UPU-SMURD în relaţie cu conducerea spitalului; 

30. colaborează cu serviciul de ambnlanţă din judeţul respectiv în vederea îmbunătăţirii activităţii 
de asistenţă de urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii la interfaţa 
dintre UPU-SMURD şi prespital; 

31. întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine; 
32. participă în toate comisiile de angajare a personalului pentru UPU-SMURD, în calitate de 

preşedinte sau membru al comisiei, în condiţiile legii; participă la selecţionarea personalului 
medical şi a altor categorii de personal, prin concurs şi interviu; 

33. propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în 
vigoare; 

34. îndeplineşte inclusiv rolul medicului responsabil de tură sau al medicului de gardă în cadrul 
UPU-SMURD, pe timpul turei sau al gărzii în care ocupă funcţia respectivă; 

35. autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie în conformitate cu 
prevederile prezentului ordi11; 

36. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului. 

( 4 ). Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - secretara UPU-SMURD 
I. îndeplineşte funcţia de secretar pentru medicul-şef al UPU-SMURD; 
2. răspunde de păstrarea corespondenţei şi a documentelor, altele decât fişele pacienţilor; 
3. respectă prevederile din fişa postului şi îndeplineşte atribuţiile desemnate de medicul-şef al 

UPU-SMURD; 
4. păstrează confidenţialitatea documentelor şi a corespondenţei; 
5. .. îrideplineş,te oric_e alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 
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( 5) Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - asistent şef UPU -SMURD 
1. îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
2. stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul 

medical şi auxiliar, cu excepţia medicilor şi a personalului subordonat direct medicului-şef, pe 
care le poate modifica cu acordul medicului-şef al UPU-SMURD; 

3. coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
4. asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine; 
5. informează medicul-şef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale sau survenite 

în activitatea UPU-SMURD şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor; 
6. instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor de 

protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 
7. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare de către personalul aflat în subordine; 
8. respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau 

locţiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine; 
9. răspunde de asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului 

profesional şi a unui comportament etic faţă de bolnav; 
1 O. respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare; 
11. participă la predarea-preluarea turei în UPU-SMURD; 
12. organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru ale asistenţilor medicali, participă la raportul 

de gardă cu medicii; 
13. controlează zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează; 
14. verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale; 
15. asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum 

şi cererea de aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului; 
16. controlează modul în care medicamentele, materialele şi soluţiile sunt preluate de la fa1111acie, 

păstrate, distribuite şi administrate, precum şi corectitudinea decontărilor; 
17. răspunde de aprovizionarea departamentului şi a unităţii mobile, unde este cazul, cu 

instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora 
conform normelor stabilite de unitate; 

18. realizează auto-inventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile, unde este cazul, 
conform normelor stabilite, şi deleagă persoana care răspunde de aceasta faţă de administraţia 
instituţiei; 

19. participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine; 
20. evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului 

din departament; 
21. organizează împreună cu medicul coordonator testări profesionale periodice şi acordă 

calificativele anuale, pe baza calită\ii activităţii şi, după caz, a rezultatelor obţinute la testare; 
22. participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxilim· prin concurs şi interviu; 

propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în 
vigoare; 

23. supra'\1r:'ghează şi 8_sig1_1rii 1-1con1odarea şi integrarea perso11alului nou-încadrat î11 vederea 
respectării sarcinilor din fişa postului şi a regulamentului de funcţionare; 

24. controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru 
categoriile de personal din subordine şi le comunică medicului-şef; 

25. organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor 
ele protecţie a muncii; 

26. coordonează organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai 
colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în UPU-SMURD; 

27. coordonează organizarea şi realizm·ea instruirii voluntarilor unde este cazul; 
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2.8. întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi 
asigură înlocuirea personalului din subordine pe durata concediului; 

29. aduce la cunoştinţă medicului-şef absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii 
acestuia potrivit reglementărilor în vigoare; 

30. coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi 
combatere a infecţiilor nosocomiale; 

31. în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul-şef, ore suplimentare, conform 
reglementărilor legale; 

32. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 
acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă 
juridic; 

33. participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, 
zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate; 

34. este informat în pem1anenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine; 
35. poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
36. răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţă 

responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore 
înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.); 

37. participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU-SMURD îndeplinind pe durata turei san a gărzii 
obligaţiile şi atribuţiile prevăzute pentru funcţia pe care o ocupă; 

38. controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipan1entului de protecţie şi comportamentul 
personalului din subordine; 

39. participă la şedinţe periodice cu medicul-şef; 
40. participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU-SMURD sau deleagă o persoană 

în locul său; 
41. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 

( 6 ). Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - medic responsabil tură UPU-SMURD 
1. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
2. răspunde de calitatea activităţii desfâşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de 

către acesta a nom1elor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 
3. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare; 
4. răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului acestuia asupra 

tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a 
activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate 
sau nu; 

5. exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
6. efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în UPU-SMURD şi ia 

decizia introducerii acestuia în camera de reanimare, coordonează întreaga activitate din 
camera de reanimare chiar în condiţiile în care în acest sector există mai mulţi pacienţi sub 
investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea primară şi secundară, manevrele terapeutice de 
urgenţă s21~ co~i.tinuarea acestora, învP,51ie,;:irea holnavului~ anu11ţarea specialiştilor în ti1np, 
supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau 
internarea acestuia. Îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat ori 
deleagă un alt medic competent pentru acest lucru; 

7. primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU-SMURD, îi evaluează, recomandă 
investigaţiile şi tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă medici din subordine 
pentru efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de a fi informat 
permanent despre starea pacientului; hotărăşte reţinerea bolnavului sub observaţie, recomandă 

' inteinarea în .alte secţii. şi este unica persoană din UPU-SMURD care îşi dă acordul final de 
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sx!ernare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii. Decizia medicului responsabil de tură 
poate fi contramandată doar de medicul-şef al UPU-SMURD sau de locţiitorul acestuia; 

8. efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din UPU-SMURD, 
reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea specialiştilor din 
spital despre modificările semnificative; 

9. comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se 
efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din UPU-SMURD care 
comunică un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de tură sau de asistentul medico
social; 

1 O. completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU-SMURD şi 
completează toate formularele necesare, în scris sau pc calculator; contrasemnează şi asigură 
completarea corectă de către restul personalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico
legale pe care nu le completează personal; 

11. asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică 
conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, în cazul în care este solicitat sau 
în cazul în care echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic; în cazul 
în care este indisponibil, este obligat să delege un alt medic din cadrul UPU-SMURD pentru a 
asigura această sarcină; 

12. respectă. regulamentul de funcţionare al UPU-SMURD şi asigură respectarea acestuia de către 
restul personalului de gardă; 

13. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi 
asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă; 

14. poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
15. anunţă în permanenţă starea de disponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului, cu 

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 

16. respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului 
conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare; 

17. respectă confidenţialitatea tuturor aspeutelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 
acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 

18. propune medicului-şef al UPU-SMURD ori locţiitorului acestuia internarea obligatorie a unui 
pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de opinie cu medicul de gardă din secţia 
respectivă; 

19. îndeplineşte orice al!e sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD; 

( 7 ). Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - asistent responsabil tura UPU-SMURD 
I. îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
3. răspunde de calitatea activităţ.ii desraşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de 

către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 
4. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare; 
5. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi de 

asistentu1-şeî şi asigură 'irHJepliuirt:a acestora; 
6. are responsabilitatea păstrării confidenţialităţii îngrijirilor medicale; 
7. răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor; 
8. preia bolnavul în camera de reanimare şi în celelalte spaţii ale UPU-SMURD îl monitorizează, 

ajută la efectuarea/efectuează manevrele invazive sau neinvazive pe care le cere medicul; 
9. comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se 

efectuează, precum şi despre starea acestuia; 
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i O. efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise 
de către medic, îl anunţă pe acesta despre evoluţia bolnavilor şi efectuează monitorizarea 
scriptică în fişe de observaţie speciale ale bolnavilor; 

11. efectuează pregătirea psihică şi fizică a bolnavilor pentru examinările necesare, organizează 
transportul lor; 

12. declară imediat asistentului-şef orice îmbolnăvire pe care o prezintă personal sau îmbolnăvirile 
survenite la membrii de familie care pot afecta activitatea lui în cadrul UPU-SMURD; 

13. respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare; 
14. participă la predarea-preluarea turei în tot depmtamentul şi participă cu medicul responsabil de 

tură la vizitele periodice, la intervale maxime de 3 ore, în tot departamentul; 
15. răspunde de starea aparaturii medicale, stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi 

alte materiale, precum şi de aprovizionarea cu acestea; 
16. verifică medicamentele, materialele, starea de funcţionare a aparaturii medicale la preluarea 

turei, consemnează aceasta în condici speciale şi îl informează pe asistentul-şef cu privire la 
acest lucru; 

17. cunoaşte, pe baza documentelor de urmărire a pacienţilor şi prin implicarea directă în procesul 
de evaluare şi tratament, rulajul pacienţilor din cadrul UPU: orele de sosire şi plecare, 
cazuistica, conduita terapeutică efectuată, în curs de efectuare sau planificată în vederea 
efectuării; 

18. răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor; 
19. răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în depmtament, cum ar fi lenjeria de pat, 

pături etc.; 
20. răspunde de folosirea şi întreţinerea corectă a materialelor specifice utilizate la cursurile de 

instruire din cadrul UPU-SMURD cum ar fi: manechine, televizor, videocasetofon, 
retroproiector, diaproiector, videoproiector, simulator etc., şi raportează imediat asistentului-şef 
orice defecţiune survenită la acestea; 

21. răspunde de informarea corectă şi promptă a asistentului-şef sau, după caz, a medicului şef de 
tură sau medicului-şef asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă 
asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste 
probleme au fost rezolvate sau nu; 

22. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 
acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă 
juridic; 

23. participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, 
zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate; 

24. poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de 
funcţionare; 

25. aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu 
minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 

26. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 

( 8 ). Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post - medic de urgenţă UPU- SMURD 
' ::- .---··-1::. J_ :-__ ..J~.-1!-: ............ -~~~~.i.i': ,.,; ,...,...,„an+.'1,., e>..,,...,,...;n-ilr.rrlPn,11nf'!':i• 1. rabµuuuc uc; u1ucy1111u...,a y1v111p~u ')li \...vi .......... ~ .......... _,,_u.., ...... H ... v• ..... ..., .................. --, 

2. răspunde de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de 
protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice; 

3. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulm11entului 
de funcţionare; 

A. răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-şef 
sau a locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă 
asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste 
probieme al! fost rezolvate sau nu; 
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5. îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
6. primeşte, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau la 

intrarea în UPU-SMURD, îl asistă pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în 
supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau 
internarea acestuia; îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat; 

'i. primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU-SMURD, îi evaluează, recomandă 
investigaţiile şi tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi 
contramandată de medicul responsabil de tură şi de medicul-şef al UPU-SMURD sau de 
locţiitorul acestuia; 

8. ajută la organizarea transportulLti pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie; 
9. efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de maximum 

3 ore, la toţi pacienţii din UPU-SMURD, reevaluează starea lor şi adaptează conduita 
terapeutică conform indicaţiilor medicului responsabil de tură şi ale specialiştilor din spital; 

1 O. informează permanent apa.r\inătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se 
efectuează; 

11. completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU-SMURD şi 
completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; 

12. asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi informează 
medicul responsabil de tură despre situaţiile deosebite ivite, solicitând sprijin în cazul în care 
este nevoie; 

l 3. respectă regulamentul de funcţionare al UPU-SMURD şi asigură respectarea acestuia de către 
restul personalului de gardă; 

l 4. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi 
asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine; 

15. poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de 
funcţionare; 

l 6. anun\ă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu 
minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 

I 7. respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare; 
l 8. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă 
din punct de vedere juridic; 

19. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD; 

( 9 ). Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - asistent UPU-SMURD 
1. îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
3. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare; 
4. respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului; 
5. are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului 
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6. asigură prelua.rea promptă a bolnavilor în camera de reanimare şi în celelalte camere ale 
departamentului, monitorizarea acestora, îngrijirile medicale, organizează activitaţile de 
tratament, explorările funcţionale la nevoie, examenele paraclinice, monitorizarea scriptică în 
fişele de observaţie speciale ale bolnavilor; 

7. răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor; 
8. asigură efectuarea triajului primar al pacienţilor sosiţi; 
9. efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de 

igienă, ori de câte ori este nevoie; 
, i.1 (1,: :ajµtălµ p1·eg~ti);<]ij' ):Jplnavilor în vederea efectuării diferitelor exami GONFORM CU ORIGIN LUL 
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11. coordonează şi asigură efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi păstrarea recipientelor utilizate de 
bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii; 

î 2. întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, asigură 
pregătirea patului sau a tărgilor de consultaţii şi schimbarea lenjeriei pentru pacienţi; 

13. ajută la organizarea transportului intraspitalicesc şi interspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte 
în caz de nevoie; 

14. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale 
în vigoare; 

15. participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul; 
16. asigură funcţionalitatea aparaturii medicale şi informează asistentul medical-şef despre 

. defecţiunile şi lipsa de consumabile; 
17. informează în permanenţă asistentul medical responsabil de tură sau locţiitorul acestuia în 

legătură cu stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi 
despre aprovizionarea cu acestea; 

18. asigură preluarea corectă a medicamentelor, materialelor şi soluţiilor de la farmacie, precum şi 
păstrarea, administrarea şi decontarea corectă a lor conform indicaţiilor conducerii; 

19. oferă sprijin pentru auto-inventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile conform 
normelor stabilite; 

20. participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţie a muncii; 
21. participă la organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai 

colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în UPU-SMURD; 
22. participă, după caz, la organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor; 
23. răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale; 
24. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii servici ului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau d@misie, orice declaraţie publică cu referire la fostul Joc de muncă este atacabilă 
juridic; 

25. poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
26. aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu 

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 

( 10 ).Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - informatician UPU-SMURD 
I. îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
3. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare; 
4. respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului; 
5. are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului 

profesional şi unui climat etic faţă de bolnav; 
6. răspunde de toate echipamentele IT şi de programele de calculator utilizate în UPU-SMURD; 
7. asigură menţinerea în funcţiune a echipamentului IT din cadrul UPU-SMURD; 
8. asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS; 
9. pmiicipă l~ predarea-p;eluarea turei de dimineaţă în tot departamentul, timp în care va fi 

informat despre disfuncţionalităţile şi problemele apărute în sistemul de calcul din unitate; 
I O. asigură funcţionalitatea echipamentului IT şi informează asistentul-şef despre defecţiunile şi 

lipsa de consumabile; 
I I. oferă sprijin pentru auto-inventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile, confonn 

normelor stabilite; 
12. participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţie a muncii; 
i 3. participă la organizarea şi realizarea instruirii personalului în utilizarea echipamentului lT şi a 

programelor aferente; 
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14. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 
acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă 
juridic; 

15. poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare; 
16. aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu 

minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 

17. participă la căutarea materialelor şi informaţiilor utilizând internetul şi sprijină medicii şi 
asistenţii în accesarea informaţiilor medicale şi a articolelor medicale; 

18. creează şi/sau întreţine pagina WEB a UPU-SMURD respective; 
19. participă la efectuarea studiilor statistice în cadrul UPU-SMURD; 
20. participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU-SMURD; 
21. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 

( 11 ). Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post - asistent social UPU-SMURD 
1. îşi exercită profesia de asistent medico-social sau de asistent social în mod responsabil şi 

conform pregătirii profesionale; 
2. identifică cazurile care necesită asistenţă socială şi consiliere în cadrul UPU-SMURD, 

indiferent de natura lor; 
3. întocmeşte proiectele de intervenţie pentru fiecare caz social; 
4. reprezintă persoanele asistate în relaţiile cu autorităţile locale, alte instituţii, organizaţii 

neguvernamentale; 
5. întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri (copii, vârstnici), a abuzurilor 

asupra copiilor, femeilor, vârstnicilor, în relaţia cu activitatea din cadrul UPU-SMURD; 
6. efectuează investigaţii în teren pentru colectarea de informaţii, actualizarea sistematică a 

anchetelor sociale, pentru depistare;t posibililor beneficiari; 
7. efectuează consiliere individuală sau de grup, ajută la identificarea problemelor şi la 

soluţionarea lor; 
8. asigură informaţii complete şi corecte pacienţilor şi asistaţilor privind serviciile de care pot 

beneficia în funcţie de problema identificată, conform legislaţiei în vigoare, precum şi asupra 
unităţilor de ocrotire socială existente; 

9. identifică mamele care prezintă potenţiale riscuri de abandon în instituţii spitaliceşti, discută 
despre importanţa declarării copiilor şi obţinerea actelor de identitate, în relaţia cu activitatea 
din cadrul UPU-SMURD; 

1 O. colaborează cu autorităţile pentru obţinerea actelor de identitate pentru persoanele asistate; 
11. colaborează cu autorităţile pentru declararea şi rezolvarea deceselor cazurilor sociale, în relaţia 

cu activităţile din cadrul UPU-SMURD; 
12. facilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centre de ocrotire maternale, iar a 

minorilor abandonaţi sau abuzaţi, în centre de ocrotire; 
13. organizează şi desraşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii 

educative şi demonstraţii practice pentru populaţie şi diferite categorii profesionale aflate în 
formare; 

14. colaborează cu diferite organizaţii la realizarea unor programe ce se adresează unor grupuri-
ţintă de populaţie (alcoolici, consumatori de droguri, copii abuzaţi); 

15. participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi sociali; 
16. respectă şi apără drepturile pacienţilor; 
17. respectă secretul profesional, codul de etică şi deontologie şi protecţia muncii; 
18. se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi a celor privind 

legislaţia în vigoare din domeniul ocrotirii şi protecţiei sociale; 
19. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 
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20. participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte voluntarii asistenţi 
sociali aflaţi în stagiu de pregătire la UPU-SMURD; 

21. poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunica\ie alocat, păstrându-l în stare de 
funcţionare; 

22. aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu 
minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 

23. participă în efectuarea gărzilor în cadrul VPU-SMURD; 
24. păstrează legătura cu aparţinătorii pacienţilor pe timpul gărzii şi al prezenţei în unitate, fiind 

persoana de legătură între aparţinători şi personalul medical, având sarcina de a asigura 
informarea periodică a acestora asupra stării pacienţilor şi planurilor de investigaţii, consultaţii 
şi tratament, inclusiv asupra motivelor reale de întârziere, dacă este cazul; 

25. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 

(12 ).Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post - infirmiera UPU-SMURD 
1. îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
3. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
4. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 
5. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de foncţionare; 
6. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură 

îndeplinirea acestora; 
7. are responsabilitatea menţinerii conlidcnţialităţii îngrijirilor medicale, are un comportament 

etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 
8. ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie; 
9. respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale în vigoare; 
l O. participă la predarea-preluarea turei în tot departanlCntul; 
J l. răspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor de unică fo Josinţă, precum şi a altor 

materiale cu care lucrează; 
12. răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor; 
13. efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi deparazitarea 

lor; 
14. pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor; 
15. efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de 

igienă, ori de câte ori este nevoie; 
16. îi ajută pe pacienţii deplasabili să-şi efectueze zilnic toaleta; 
17. ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări; 
18. ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţiona.rea pacientului imobilizat; 
19. goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte 

produse biologice, după stabilirea bilanţului de către asistentul medical; 
20. după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută 

la transportul acestuia la morga unităţii; 
21. îi ajută pe bolnavi să-şi efectueze nevoile fiziologice; 
22. nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor; 
23. asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în 

condiţiile prevăzute de conducerea unităţii; 
24. transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spălătorie şi o 

aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor confom1 reglementărilor în 
vigoare; 

25. execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului; 
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26. ''ntreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, pregăteşte 
patul şi schimbă lenjeria bolnavilor; 

27. transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţ.enia, dezinfecţia şi păstrarea 
lor în locurile şi în condiţiile stabilite de unitate; 

28. răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, 
pături etc.; 

29. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 
acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 

30. participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate; 
31. poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de 

funcţionare; 

32. răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţa 
responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore 
înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.); 

33. participă în efectuarea gărzilor în cadrul UPU-SMURD; 
34. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 
35. Magazioner (funcţia se desemnează unui infirmier/brancardier dintre cei aflaţi de gardă, 

permanent sau prin rotaţie): 
36. înregistrează în registrul de evidenţă toate efectele bolnavilor internaţi, verificând să 

corespundă cu cele trecute pe bonurile de inventar, are grijă ca dublura bonului să fie ataşată la 
efectele înregistrate; 

37. transportă hainele la magazie; 
38. verifică dacă efectele bolnavilor nu sunt infestate; în cazul în care depistează că hainele, 

efectele bolnavilor sunt infestate, acestea se pun în saci de nailon legaţi la gură, se transportă la 
magazia septică şi se ammţ.ă serviciul specializat pentru efectuarea dezinfecţiei acestora; 

39. nu înstrăinează cheile de la magazii; -
40. la externarea bolnavilor din UPU-SMURD înapoiază acestora efectele personale conform 

bonului sau le predă membrilor familiei; 
41. arc grijă ca bolnavii, la rândul lor, să înapoieze lenjeria primită de la UPU-SMURD, dacă este 

cazul; 
42. asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului din magazii. 

( 13 ).Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - brancardier UPU-SMURD 
1. îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
3. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
4. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor 

nosocomiale; 
5. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare; 
6. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură 

îndeplinirea acestora; 
7. Bre rc~spnnsehilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, cu un comportament etic 

faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar; 
8. transportă bolnavii conform indicaţiilor primite; 
9. ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor şi efectuează transportul bolnavilor 

în incinta secţiei; 
1 O. ajută personalul de primire şi pe cel din secţii la mobilizarea bolnavilor în stare gravă, precum 

şi la imobilizarea bolnavilor agitaţi; 
i I. transportă decedaţii la morgă; 
12. asigură întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior etc; 
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13. poartă echipamentul de protecţie adecvat, conform regulamentului de ordine interioară al 
spitalului; 

J 4. respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS; 
15. participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul; 
l 6. răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportuh1i bolnavului; 
17. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă 
juridic; 

18. nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor; 
19. participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate; 
20. poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de 

funcţionare; 

21. aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu 
minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, 
îmbolnăviri etc.); 

22. participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU-SMURD; 
23. respectă regulamentul de funcţionare a UPU-SMURD; 
24. participă la toate şedinţe de lucru ale personalului angajat la UPU-SMURD; 
25. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 

( 14 ) .. Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - registrator medical 
1. îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
3. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
4. completează baza de date cu pacienţii la zi, în timp real cu sosirea pacienţilor; 
5. este singura persoană responsabilă şi autorizată cu realizarea copiilor fişelor pacienţilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
6. oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile din 

incinta UPU-SMURD; 
7. se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale; 
8. anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar 

disfuncţionalităţi în exploatarea acestora; 
9. nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru medical 

specializat şi autorizat; 
1 O. păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a spitalului; 
11. răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din Jişa postului, precum şi a regulamentului 

de funcţionare; 
12. participă la instruirile periodice ale întregului personal; 
13. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă 
juridic; 

14. l·espectă reg11l::une11tul de fiJ11cţj011;:ire ::i lJPlJ-SMURD; 
15. pmiicipă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU-SMURD; 
16. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 

( 15). Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii - îngrijitor de curăţenie UPU-SMURD 
1. îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
3. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
4. efectuează curăţenie riguroasă în toate încăperile serviciului, cât şi în împrejurimile clădirii; 

· · 5. efectuează curăţenia în timpul turei, în fiecare încăpere, ori de câte ori este nevoie; 
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G. răspunde de spălarea lenjeriei murdare şi de recuperarea ei integral; 
7. răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află; 
8. răspunde de starea aparaturii cu care lucrează; 
9. respectă regulamentul de fi.mqionare a UPU-SMURD; 
1 O. respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef, locţiitorul acestuia sau de 

asistentul-şef şi asigură îndeplinirea acestora; 
11. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura 

acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, 
detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă; 

12. participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU-SMURD; 
13. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU-SMURD. 

Art.SO.Procedura de primire, examinare, investigare şi internare a pacienţilor din UPU 
• Unitatea de Primire Urgente este deschisa tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice. 
• Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest 1 ucru 

fără evaluarea stării acestuia de către un medic din cadrul UPU-SMURD şi stabilirea lipsei unei 
afecţiuni care necesită îngrijiri medicale în cadrul UPU şi eventuala internare a pacientului. 

• Intrarea pacienţilor sosiţi cu mijloacele proprii la UPU se face printr-o intrare unică, bine marcată, 
unde se efectuează triajul cazurilor sosite. 

• Intrarea pacienţilor sosiţi prin intermediul ambulanţelor poate fi separată de cea a pacienţilor sosiţi 
cu mijloace proprii. 

• Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca 
fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul UPU
SMURD. 

• Persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă vor fi 
preluate de asistentul social de gardă în urma evaluării de către un medic din cadrul UPU. 

e Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul de familie pentru consult 
de specialitate vor fi consultaţi în ambulatoriile de specialitate din cadrul spitalului. Aceşti pacienţi 
vor fi trimişi la UPU numai în cazul în care medicul care îi trimite consideră că aceştia constituie 
cazuri de urgenţă care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate. 

• Primirea pacienţilor de urgenţă în spitalele cu UPU se face numai în aceste structuri, cu excepţia 
urgenţelor minore de ortopedie, care pot fi după triaj direcţionate la o cameră de gardă-ortopedic. 
Medicii în specialitatea ortopedie şi traumatologie au obligaţia să asigure şi consultaţiile în cadrul 
UPU, la solicitarea medicilor de gardă din cadrul acestor structuri, pacienţilor cu leziuni 
ortopedice. 

Art.81. Procedura de documentare a pacienţilor 
• La sosirea în UPU pacientului i se va întocmi o fişă individuală de urgenţă. 
• Întocmirea fişei va începe la punctul de triaj şi va continua concomitent cu investigarea, 

consultarea şi tratamentul pacientului până la externarea acestuia din UPU în vederea internării în 
spital, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la domiciliu. 

" UPU are obligaţia să utilizeze în acest scop FISA UPU-SPIT AL 
$ l"'işa este con1pîetata de asistenţi şi inedii.:i ~i parafată de nîedicii cârc pa1ticip~ 1'1 ac-,crdarea 

asistenţei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de specialitate, şi este 
contrasemnată şi parafată de medicul responsabil de tură înaintea plecării definitive a pacientului 
din UPU. 

e Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie. 
• Fişele vor fi păstrate în UPU cel puţin un an, după care vor fi depuse în arhiva spitalului. 
0 În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoţit de o copie a fişei medicale din 

UPU, care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţilor efectuate. 
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La fişa de bază se pot adăuga fişe de colectare de date specifice privind cazurile de traumă sau alte 
categorii de cazuri, cum sunt cazurile de infarct miocardic acut sau de accidente vasculare 
cerebrale, în vederea creării unor registre ori baze de date judeţene, regionale sau naţionale. 

• La sfârşitul fiecărei ture, în urma predării pacienţilor aflaţi în UPU echipei din tura următoare, se 
va întocmi un raport de tură care se semnează de către medicul şi asistentul responsabili de tură din 
echipa care pleacă şi de medicul şi asistentul responsabili de tură din tura următoare. 

• UPU are obligaţia să utilizeze în acest scop modelul raportului de gardă prevăzut în MODELUL 
RAPORTULUI DE GARDA. 

~ Rapoartele de gardă se contrasemnează de medicul-şef şi asistentul-şef ai UPU şi se păstrează în 
UPU cel puţin un an de la întocmire. 

• Problemele deosebite raportate de echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă conducerii spitalului 
din care face parte respectiva unitate. 

• Medicul responsabil de tură şi asistentul responsabil de tură sunt obligaţi să consemneze în raport 
toate problemele din timpul gărzii care afectează mersul normal al activităţii, indiferent de natura 
acestora. Medicul-şef al UPU va fi infonnat telefonic dacă problemele apărute sunt sau au fost de 
natură să pună în pericol viaţa unui pacient sau să afecteze grav funcţionalitatea UPU . 

• Echipajul de ambulanţă sau echipajul SMURD care aduce pacientul la UPU are obligaţia 

completării unei fişe de asistenţă de urgenţă prespitalicească, din care un exemplar va fi ataşat fişei 
individuale de urgenţă din UPU, devenind parte integrantă a acesteia. 

• Lunar. în prezenţa medicului-şef al UPU ori a locţiitorului acestuia, se va realiza un raport de 
morbiditate şi mortalitate în cadrul unităţii în prezenţa medicilor şi a asistenţilor medicali din 
respectiva unitate. Datele întâlnirii, rezultatele şi măsurile adoptate, dacă este cazul, vor fi 
documentate şi semnate de medicul-şef sau locţiitorul acestuia. Participarea la asemenea discuţii 
este obligatorie, iar absenţa nemotivată poate fi sancţionată în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

Art.~. Procedura de examinare şi investigare a pacienţilor: 
• La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din UPU sunt examinaţi de medicii de gardă din 

aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie 
chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar. 

• În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în urma unei 
examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigaţiilor să fie 
disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul de examinare din cadrul UPlJ. 

• Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult după ce în cadrul UPU a 
fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate, cu 
excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialişti 
din diferite secţii poate fi necesară încă din p1imul moment de la sosirea pacientului în UPU . 

• Medicii din cadrul UPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de 
investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea 
stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialităţi 
ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară. 

• Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU, indiferent de ora 
solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU consideră acest lucru necesar. 
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imediat, medicii de gardă din spital sunt obligaţi să se prezinte în UPU în cel mult 1 O minute de la 
solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenţei 
medicale unui pacient afla! în stare critică în secţie sau în sala de operaţii. În astfel de cazuri 
medicul solicitat va informa personalul din lJPlJ despre situaţia respectivă şi va primi telefonic 
date despre cazul aflat în UPU sau , în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi 

modului de acţiune. 
< În cazul pacienţilor stabili care se află în lJPU, medicii specialişti chemaţi din spital au obligaţia să 

.. răspundă chemării în cel mult 60 de minute. 
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c Personalul de gardă în UPUste obligat să consemneze în fişa individuală a pacientului ora la care a 
fost chemai un medic din spital şi ora la care s-a prezentat. 

,, În cazul întârzieri lor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare. 
• În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici, medicul-şef al 

UPU va informa conducerea spitalului, care arc obligaţia de a investiga şi rezolva problemele 
respective. 

•• În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul UPU , 
este obligatorie prezenţa personală a medicului responsabil de gardă din secţia de la care se solicită 
consultul, cu excepţia situaţiei în care acesta se află în sala de operaţii sau în imposibilitate de a 
efectua consultul, fiind implicat în acordarea asistenţei medicale unui alt pacient aflat în stare 
critică în spital, situaţie în care consultul poate fi efectuat de un alt medic de gardă de pe secţia 
respectivă, care va informa medicul responsabil de gardă despre starea pacientului şi deciziile 
luate. Medicul responsabil de gardă este obligat să consulte pacientul personal în momentul în care 
se eliberează. 

• În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient care nu se află în stare critică, este 
obligatorie prezenţa unui medic specialist în specialitatea respectivă sau a. unui medic rezident din 
specialitatea respectivă, care se află în a doua jumătate a perioadei de pregătire în rezidenţial. 
Medicul de gardă din UPU are dreptul de a solicita prezenţa medicului responsabil de gardă de pe 
secţia respectivă, dacă consideră acest lucru necesar. 

• Investigarea pacienţilor în UPU are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite 
terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice. 

• Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv în vederea 
stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra 
necesităţii internării unui pacient. 

• Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea luării unor decizii 
corecte în privinţa tratamentului de urge_nţă şi internării într-o secţie sau unitate sanitară 
corespunzătoare. 

• Medicii din UPU au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră necesare pentru 
pacientul aflat sub responsabilitatea lor, fără avize şi aprobări suplimentare din partea altor medici 
specialişti sau din partea conducerii unităţii sanitare. 

• Investigaţiile şi examinările minime obligatorii la care pacienţii din cadrul UPU au acces sunt 
prevăzute în CLASIFICAREA, ORGANIZAREA SI DOTAREA UPU. Lista investigaţiilor nu este 
limitativă, cererea unor investigaţii specifice pentru anumite cazuri fiind posibilă dacă astfel de 
investiga\ii pot afecta decizia terapeutică. 

• Laboratoarele spitalului, precum şi serviciile de imagistică au obligaţia de a da prioritate 
investigaţiilor solicitate din partea UPU . 

• Conducerea spitalului va asigura existenţa unui sistem de comunicaţii funcţional care să permită 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Structura 
minimă a sistemului de comunicaţii este prevăzută în CLASIFICAREA, ORGANIZAREA SI 
DOTAREA UPU . 

Al1,83.Proccdura de internare a pacienţilor, reţinerea sub observaţie, transferul sau externarea 
lor 

• Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin UPU, în urma întocmirii unei fişe 
individuale de urgenţă, examinării şi evaluării pacientului, cu excepţia cazului în care spitalul nu 
deţine o asemenea secţie. 

• Se interzice internarea. cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă urgenţe cu indicaţii de 
internare clare prin UPU . 

< În urma examinării şi investigării pacientului, medicul de gardă din UPU cere, după caz, 
consulturilc de specialitate, propunând inclusiv internarea pacientului dacă consideră acest lucru 
necesar. 
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Decizia de internare a pacienţilor aflaţi în UPU aparţine, de principiu, medicilor de gardă din 
secţiile spitalului, la propunerea medicilor de gardă din UPU, luând în considerare starea clinică a 
pacientului, antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existenţa unui diagnostic final 
cert, conduita terapeutică necesară şi alţi factori obiectivi de ordin medical şi social care pot 
influenţa o asemenea decizie. 

• În cazul unor diferenţe de opinie între medicul de gardă din UPU şi un medic de gardă dintr-o altă 
secţie a spitalului privind necesitatea internării unui pacient în secţia respectivă, medicul din UPU, 
bazându-se pe motive bine întemeiate pe care le va documenta în fişa individuală a pacientului, 
poate interna pacientul într-un salon de observaţie din cadrul UPU. În acest sens medicul de gardă 
din UPU va informa medicul-şef al UPU sau locţiitorul acestuia. 

• Pacientul internat în salonul de observaţie va fi urmărit de personalul din cadrul UPU, care va 
solicita consulturi de specialitate ori de câte ori consideră acest lucru necesar, până la luarea unei 
decizii finale în privinţa internării sau externării pacientului. 

• În cel mult 24 de ore de la internarea pacientului în salonul de observaţie, o comisie mixtă alcătuită 
din reprezentanţi ai UPU, secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi direcţiunii spitalului va 
decide asupra oportunităţii externării pacientului la domiciliu. Această comisie va fi formată în 
dimineaţa următoare internării pacientului, indiferent de timpul petrecut în salonul de observaţie. 

• În cazul internării pacientului, toate cheltuielile suportate în cadrul UPU pe durata internării în 
salonul de observaţie vor fi preluate de secţia în care se internează pacientul. 

(2)În UPU pot fi reţinuţi pacienţi sub observaţie pentru cel mult 24 de ore în următoarele situaţii: 
a) lipsa unui loc de internare potrivit în spitalul respectiv sau în alte unităţi sanitare de profil din oraşul 
respectiv; 
b) necesitatea monitorizării temporare de scurtă durată fără să existe la momentul respectiv motive de 
internare într-o secţie din spital; 
c) necesitatea repetării unor analize sau investigaţii în vederea confirmării ori excluderii unui 
diagnostic şi/sau stabilirii unei conduite terapeutice; 
d) pacientul reprezintă un caz social care necesită o rezolvare definitivă, nefiind posibilă externarea 
acestuia din UPU fără expunerea lui la un risc; 
e) alte cazuri care sunt considerate de către medicul responsabil de tură bine întemeiate şi în favoarea 
pacientului, cu condiţia menţionării motivelor în scris în fişa individuală a pacientului. 
• Reţinerea unui pacient sub observaţie în UPU se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu acordul 

aparţinătorilor acestuia. 
• În timpul în care pacientul se află sub observaţie în UPU, acesta se află sub directa responsabilitate 

a personalului din unitatea respectivă. 
• Stabilirea unei conduite terapeutice pentru pacientul aflat sub observaţie se face, după caz, de 

comun acord cu medicii de gardă din spital. 
• Este interzisă reţinerea unor pacienţi sub observaţie într-o UPU dacă nu există personalul necesar 

îngrijirii acestor pacienţi sau dacă nu există condiţiile necesare şi echipamentele necesare 
monitorizării pacienţilor respectivi. În astfel de situaţii observarea pacienţilor va avea loc în secţiile 
de profil. 

• În cazul în care există motive de internare a pacientului într-o anumită secţie din spital, acesta nu 
va fi reţinut sub observaţie în UPU decât din motivul lipsei temporare de locuri de internare. 

• În această situaţie pacientului i se va întocmi o fişă de internare în secţia respectivă, menţionându
se în scris motivui pentru care pacientul răruânc îr1 uru. 

• Conduita terapeutică se stabileşte în acest caz de medicul de gardă din secţia în care se află internat 
pacientul, ea urmând a fi aplicată, de comun acord cu medicul responsabil de tură din UPU, de 
personalul aflat sub coordonarea acestuia. 

• Astfel de pacienţi vor fi preluaţi cu prioritate de secţia în care sunt internaţi în momentul eliberării 
unor locuri. 

o Din momentul internării pacientului într-o secţie a spitalului, cheltuielile aferente tratan1entului 
aplicat pacientului respectiv în UPU se decontează în fişa de internare a pacientului ca fiind 
che\tuieli ale sec\iei respective, chiar dacă pacientul se află temporar sub observa\ie î11 UPU. 
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c Pacienţii aflaţi în stare critică, necesitând monitorizare şi ventilaţie, vor fi preluaţi de secţiile de 
ATI în urma stabilizării şi investigării lor 

(3)În UPU în care există dotarea şi resursele umane şi materiale necesare, pacienţii aflaţi în stare 
critică, ventilaţi pot fi reţinuţi temporar, pentru cel mult 6 ore, în următoarele condiţii: 
a) lipsa temporară de locuri sau de resurse materiale, respectiv aparatură de ventilaţie şi monitorizare, 
în secţiile de terapie intensivă; 
b) pacientul necesită ventilaţie de scurtă durată, după care poate fi extubat şi internat într-o secţie a 
spitalului, alta decât aceea de terapie intensivă; 
c) pacientul necesită ventilaţie neinvazivă pentru scurtă durată, după care se internează într-o secţie a 
spitalului care nu deţine mijloacele pentru ventilaţia neinvazivă. 
• Pacienţii aflaţi în stare critică ventilaţi la care se anticipează necesitatea ventilaţiei mai mull de 6 

ore vor fi internaţi în secţiile de terapie intensivă imediat sau la eliberarea primului loc în secţia de 
terapie intensivă. 

• În cazul lipsei resurselor necesare îngrijirii pacienţilor intubaţi şi ventilaţi în UPU, în urma 
stabilizării şi finalizării investigaţiilor, secţiile de terapie intensivă vor prelua cazurile respective 
chiar şi pentru perioade scurte de ventilaţie. 

• Medicului de gardă dintr-o secţie de terapie intensivă de profil sau dintr-o secţie de terapie 
intensivă generală îi este interzis să refuze preluarea unui pacient aflat în stare critică ventilat, în 
condiţiile existenţei unei posibilităţi în acest sens. 

(4)În cazul lipsei de locuri de internare într-o secţie de terapie intensivă se va proceda, după caz, la una 
din următoarele soluţii: 
a) reţinerea temporară a pacientului în UPU până la eliberarea unui loc, cu condiţia ca în UPU să 
existe resursele umane şi materiale necesare îngrijirii pacientului sub îndrumarea medicului din secţia 
de terapie intensivă; 
b) transferul pacientului către un spital care deţine capacitatea necesară îngrijirii acestuia. 
• În cazul lipsei de locuri şi echipamente disponibile în secţiile de terapie intensivă, medicul 

responsabil de gardă din secţia respectivă de terapie intensivă are responsabilitatea de a organiza 
transferul pacientului către o altă unitate sanitară care îl poate primi. 

• În cazul în care există pacienţi aflaţi în stare critică ventilaţi, reţinuţi în UPU, secţiile de profil de 
terapie intensivă sau cele generale vor planifica preluarea pacientului cu prioritate în momentul în 
care se eliberează un loc. 

• Costurile aferente tratamentului pacientului în stare critică aflat temporar în UPU sunt decontate de 
secţia în care pacientul se află internat sau, după caz, de secţia de ATI. 

• Este interzisă reţinerea pacienţilor aflaţi în stare critică în UPU fără internare într-o secţie de 
terapie intensivă prin secţia de profil, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii pacientului în UPU, 
chiar dacă pacientul va fi reţinut în UPU până la eliberarea unui loc în cadrul secţiei de terapie 
intensivă. 

• În cazul în care pacientul necesită transferul către o altă unitate sanitară, medicul responsabil de 
tură din cadrul UPU împreună cu medicul de gardă din secţia de profil care a consultat pacientul 
vor organiza transferul în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

~ Decizia transferului pacientului aflat în stare critică este o decizie comună care este luată de 
medicii specialişti din spital împreună cu medicul responsabil de tură din UPU, în consultare, după 
caz, cu medicii de gardă din unitatea sanitară. la care urmează a fi transferat pacientul respectiv. 

«' Externarea unui pacicr1L <li11Lr-o UPU se face doar c~ cicordul final al rr1edicului responsabil de tură 
din cadrul UPU care va semna şi parafa fişa individuală a pacientului înaintea plecării acestuia din 
serviciul respectiv. 

• Externarea poate fi recomandată, în urma consultării pacientului respectiv şi a rezultatelor 
investigaţiilor efectuate, de un medic de gardă din spital sau, după caz, direct de un medic de gardă 
din cadrul UPU. 

• Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, a apai1inătorilor acestuia, în urma 
semnării, în fişa individuală a pacientului, a refuzului de tratainent sau de internare. 
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În cazul în care recomandarea de externare la domiciliu a unui pacient din UPU este a unui medic 
ori a unor medici de gardă dintr-o secţie sau din diferite secţii ale spitalului, fişa individuală a 
pacientului va fi semnată şi parafată inclusiv de medicii responsabili de gardă din secţiile 

respective. 
•· În cazul externării la domiciliu, pacientul, la solicitarea acestuia sau dacă se consideră necesar, va 

primi o scrisoare medicală. către medicul de familie, care explică rezultatele investigaţiilor, 

tratamentul efectuat şi recomandările medicului din UPO şi ale medicilor specialişti din cadrul 
spitalului. Scrisoarea poate fi înlocuită de o copie a fişei, adresată medicului de familie. Este 
recomandat ca scrisorile către medicii de familie să fie trimise prin poştă sau poştă electronică 
direct medicului respectiv. 

• La externare pacientul va primi informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar, 
inclusiv informaţiile privind o eventuală apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care 
necesită revenirea de urgenţă la UPU. 

Art.84.Criteriile de internare a pacienţilor din UPU sunt următoarele : 
l. Pacientul este în stare critică; 
2. Există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului; 
3. Afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă 

la nivel spitalicesc; 
4. Pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă; 
5. Simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta, sexul 

etc., pot fi cauzate de o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu 
dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor; 

6. Elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul 
respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea; 

7. Afecţiunea de care suferă pacientul nu pern1ite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi 
este fără aparţinători; 

8. Alte situaţii bine justificate în care medicul din UPU sau medicul de gardă dintr-o secţie 

consideră necesară internarea pacientului. 

Art.85. Laboratorul de analize medicale al Spitalului Judeţean Buzău este serviciu externalizat, în 
contract cu Spitalul, deservind Spitalul şi ambulatoriul acestuia pe baza biletelor de trimitere pentru 
pentru analize eliberate de cabinetele din ambulatoriu sau a fişei de analize medicale pentru pacienţii 
internaţi. 

Laboratoarele medicale proprii ale spitalului asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, 
recoltarea de produse patologice, tratamentelor, preparatelor şi oricăror altor prestaţii medico- sanitare 
specifice profilului profilului lor de activitate. 

ArLll.Q. Serviciul de Anatomic Patologică 
(!)Atribuţiile Serviciul de Anatomie Patologică sunt cele prevazute in Legea 104/2003, privind 
manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea 
transplantului. 
(2)Definitorie în stabilirea decesului este încetarea ireversibilă a activităţii cerebrale sau a activităţii 
,.,.,,.,.,-l:.-.,.,,,.... ,..,+„h;l~to ,... ... ;...., n-.llln<:i('P rYlPrlir-~lP. 
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(3 )Manipularea cadavrelor în cadrul spitalului se face după cum urn1ează: 
a. Decesul este constatat de către medicul curant sau medicul de gardă care consemnează ora 

decesului în foaia de observaţie cu semnatură şi parafă; medicul curant (sau în lipsa acestuia 
medicul de gardă care a constatat decesul) scrie epicriza de deces menţionând data completării 
acesteia, semnează şi parafează. În cazul declarării morţii cerebrale, se respectă protocolul aprobat 
la Anexa 1 din Legea 104/2003, iar pacientul este declarat purtător potenţial de organe, imediat 
iniţiindu-se protocolul corespunzător în acest caz. 
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''· După constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în secţia unde a fost internat pacientul, într
o cameră special amenajată. 

c. Anunţarea aparţinătorilor despre survenirea decesului se face numai după 2 ore de la constatarea 
acestuia de către medicul curant sau de către medicul de gardă care a constata! decesul, după un 
protocol special redactat. 

d. După 2 ore de la deces, cadavrul este transfera! la morgă de către brancardierul secţiei unde a 
decedat bolnavul sau de brancardierul de serviciu şi este depus în frigiderul mortuar/camera 
frigorifică; este obligatorie existenţa în spital cel puţin a unui frigider mortuar/cameră frigorifică. 

e. Decedatul este adus dezbrăcat, fără obiecte preţioase (inele, cercei, etc,) învelit într-un cearceaf sau 
introdus într-un sac de plastic opac de culoare închisă; se va menţiona în scris (pe biletul de 
însoţire al decedatului) prezenţa de proteze dentare fixe din aur. 

f. Decedatul trebuie să poarte (de preferinţă pe antebraţ) o brăţară de identificare cu: numele 
prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, ora decesului, numărul foii de observaţie. 

g. În cazul donatorilor de organe şi ţesuturi, se respectă protocoalele aprobate pentru procedurile de 
prelevare. 

(4) Decedatul trebuie însoţit către secţia/departamentul de anatomie patologică de următoarele acte: 
a. biletul de însoţire al decedatului către secţia/departamentul de anatomie patologică care să includă: 

numele, vârsta, ultimul domiciliu, data naşterii, CNP, data şi ora decesului, secţia unde a fost 
internat, numărul foii de observaţie, diagnosticul de deces, semnătura şi parafa medicului curant, 
toate acestea completate într-un bilet tipizat unic pentru întreaga ţară ; 

b. foaia de observaţie cu evoluţia completată la zi, inclusiv constatarea decesului (cu semnătura şi 
parafa) şi epicriza de deces (cu semnătura, parafa şi data efectuării) 

c. buletinul de identitate/cartea de identitate /paşaportul decedatului. 
Foaia de observaţie şi actul de identitate al decedatului vor fi aduse secţiei/departamentului de 
anatomie patologică cel mai târziu pâ11ă la ora 9 a dimineţii următoare survenirii decesului sau se ridică 
de către un delegat al Prosecturii de la Biroul de internări sub semnătură la nivelul Staţionarului 
Central. 
(5)Decedatul este trecut în registrul de îmegistrare al decedaţilor. 
(6)Toate actele/manevrele medicale post mortem se efectuează numai după împlinirea a 24 ore de la 
deces cuprinzând: 
a. certificatul medical constatator de deces 
b. necropsia 
c. îmbălsămarea 

(7)Atribuţii: 

a. Efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologie (în funcţie de situaţie) asupra 
produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie cadavrelor la autopsie şi anume: 
piese operatorii, material bioptic, biopsii de trac! digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, 
puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, 
organe, fragmente tisulare şi altele asemănătoare; 

b. Efectuarea de necropsii tuturor pacienţilor decedaţi în spital; 
c. Efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor; 

Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic în secţia de anatomie patologică a 
tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienţi în cursul intervenţiilor chirurgicale ş1 a 
materialului bioptic (însoţite de trimiteri conform anexei); 
(8)Statutul produselor biologice examinate în laboratorul de anatomie patologică este următorul: 

- Fragmentele tisulare incluse în blocuri de parafină, lamelele histopatologice preparate din 
acestea, precum şi frotiurile citologice se păstrează în histoteca laboratorului de anatomie patologică 
cel puţin 1 O ani pentru lame şi de cel puţin 30 ani pentru blocurile de parafină. 

- Anatomopatologul este obligat ca, la cererea pacientului/aparţinătorilor acestuia, a medicului 
curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, să elibereze blocurile de parafină şi/sau lamelele 
histopatologice în vederea unui consult, cu condiţia asumării responsabilităţii returnării lor de către 
persoana care le ridică (cerere scrisă care să cuprindă datele de identitate ale persoanei care le ridică) 
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(9) La internare, printr-un formular, pacientul/aparţinătorii acestuia trebuie să fie solicitaţi să-şi dea 
acordul pentru: 

,/ distrugerea ţesuturilor care ramân după orientarea macroscopică a pieselor chirurgicale 
biopsiilor sau fragmentelor recoltate la necropsie (dupa 3 luni de la definitivarea 
diagnosticului histopatologic); 

/ folosirea unor fragmente tisulare/organ în scop didactic (piesa de muzeu) fără însă ca 
această situaţie să prejudicieze diagnosticul histopatologic; 

/ folosirea produselor biologice recoltate pentru studii medicale; 
/ folosirea în scop didactic/ştiinţific a imaginilor fotografiate a ţesuturilor sau organelor 

recoltate/examinate; 
,f dacă pacientul/aparţinătorii acestuia nu îşi dau acordul pentru distrugerea ţesuturilor care 

ramân <lupa orientarea macroscopică, pacientul/aparţinătorii acestuia îşi vor lua în scris 
obligaţia să realizeze distrugerea ţesuturilor prin incinerare sau înhumare, pentru a nu aduce 
prejudicii sănătăţii publice şi vor aduce dovada efectuării acesteia. 

( l O) Produsele biologice examinate în compartimentul de histopatologie pot avea următoarea 

provenienţă: 

piese operatorii; 
material bioptic (biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, renale, ganglionare, 
puncţie medulară şi alte asemenea); 
fragmente tisulare recoltate la necropsii; 

(1 l)Modalitatea de aducere a produselor biologice la laboratorul de anatomie patologică este 
următoarea: 

Produsele biologice vor fi însoţite întotdeauna de un bilet de trimitere care să includă: numele 
şi prenumele pacientului, sexul, vârsta, CNP, numărul foii de observaţie, date clinice şi de 
terapie anterioară, datele examenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate (în cazul 
pieselor chirurgicale), rezultate histopatologice sau citologice anterioare, diagnosticul 
prezumtiv, data operaţiei/efeGtuării biopsiei, semnătura şi parafa medicului care trimite. 
Produsele biologice vor fi îmegistrate în registrul de biopsii, cu următoarele rubrici: număr de 
ordine, numele şi prenumele pacientului, CNP, sexul, vârsta, piesa trimisă, numărul foii de 
observaţie, diagnostic clinic, secţia care trimite, numele operatorului, data primirii piesei. 
Piesele operatorii se trimit în totalitate; nu este permisă împărţirea piesei şi trimiterea de ţesut 
în mai multe servicii de anatomie patologică simultan; piesa se poate trimite proaspătă 
(nefixată) în maxim două ore de la operaţie sau în formol tamponat 10 % după acest interval, 
într-un container care trebuie să conţină un volum de formol de 2-1 O ori mai mare decât 
volumul piesei; containerul va fi inscripţionat cu numele şi prenumele pacientului, numele 
piesei trimise, data operaţiei, numele operatorului; piesa chirurgicală va fi trimisă nesecţionată, 
deschiderea ei făcându-se de către medicul anatomopatolog; când acesta consideră necesar, 
poate solicita prezenţa medicului operator la orientarea macroscopică; medicul anatomopatolog 
consemnează numărul, dimensiunile, aspectul pe suprafaţă, aspectul pe secţiune al pieselor 
operatorii, date care vor fi incluse în buletinul histopatologic la rubrica examenului 
macroscopic al piesei; piesele operatorii restante după recoltarea fragmentelor pentru 
examinarea histopatologică se vor ţine minim 3 luni după elaborarea diagnosticului anatomo
patologic în containere cu formol tamponat 10%, etichetate cu numărul de îmegistrare din 
registrul de biopsii, după care vor fi distrnse; 

(l 2)Biopsiile se trimit în formol tamponat 10%; 
(l 3)Tipurilc de diagnostic histopatologic sunt mmătoarele: 

- diagnostic histopatologic la parafină; 
- diagnostic histopatologic la gheaţă (examen extemporaneu) 

(14)Elaborw-ea diagnosticului histopatologic se face în maximum 30 zile lucrătoare din momentul 
primirii pieselor, folosind tehnicile de anatomie patologică de care dispune medicul. 
(1 S)Dacă medicul anatomopatolog consideră că, pentru stabilirea cu precizie a diagnosticului, sunt 
necesare tehnici speciale de anatomie patologică, va consemna acest lucru în · 

,foatomopatologic. . . : CONFORM CU ORIGINALUL 
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(16)Examenele extemporanee se efectuează la cererea clinicianului. Când este posibil, este 
recomandabil ca medicul anatomopatolog să fie anunţat cu 24 ore înainte de intervenţia chirurgicală. 
(l 7)Medicul anatomopatolog poate refuza examenul extemporaneu în oricare din situaţiile următoare: 

- ţesutul trimis este impropriu; 
- în circumstanţe speciale, care se apreciază de către medicul anatomopatolog; 

( l 7)Rezullatul histopatologic al examenului extemporaneu este comunicat secj.iei; acesta poate 
cuprinde numai afirmarea sau infirmarea malignităţii. 
(l 9)Este obligatorie prelucrarea la parafină a fragmentului tisular examinat extemporaneu. 
(20)Buletinul histopatologic va avea obligatoriu următoarele puncte: numărul de ordine din registrul de 
biopsii/data înregistrării, datele din biletul de trimitere, descrierea macroscopică a piesei, descrierea 
microscopică a piesei, concluzia diagnostică, semnatura şi parafa medicului anatomopatolog; 
(21 )Originalul buletinului histopatologic se păstrează în arhiva laboratorului de anatomie patologică. 
(22)Copii ale buletinului histopatologic se eliberează în două exemplare; un exemplar este destinat 
medicului care a solicitat examenul histopatologic, celălalt exemplar va fi înmânat obligatoriu 
pacientului. Buletinul histopatologic poate fi eliberat unui aparţinător al pacientului pe bază de 
procură, conform dreptului la confidenţialitatea informaţiilor. Exemplarul medicului care a solicitat 
examenul histopatologic se ataşează de către acesta, în mod obligatoriu , la foaia de observaţie a 
pacientului. 
(23)Metodologia examinării histopatologice în consult se face cu acordarea unui număr de înregistrare 
din laboratorul de anatomie patologică. 
(24)Produsele biologice examinate în compartimentul de citologie pot avea următoarele provenienţe: 
lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, amprente. 
(25)Produsele biologice citologice vor fi întotdeauna însoţite de un bilet de trimitere care va cuprinde 
toate datele pacientului. Buletinul citopatologie, care cuprinde diagnosticul citopatologie elaborat 
numai de către medicul anatomopatolog, va fi întocmit în trei exemplare (originalul ramâne în arhiva 
laboratorului, o copie se eliberează medicului care a solicitat examinarea, pentru a fi ataşată foii de 
observaţie, iar altă copie va fi înmânată pacientului/aparţinătorilor legali ai acestuia cu procură din 
partea pacientului). 
(26)Necropsia se efectuează de către medicul anatomopatolog după studierea foii de observaţie a 
decedatului. 
(27)La necropsie asistă obligatoriu medicul şef de secţie al secţiei unde a decedat bolnavul, medicul 
curant sau un alt medic desemnat de medicul şef de secţie; la necropsie pot participa, în funcţie de 
circumstanţe, alţi medici, studenţi la medicină, elevi la şcoli sanitare, dar numai cu acordul medicului 
şef al laboratorului de anatomie patologică . 
(29)Tehnica de necropsie anatomopatologică poate cuprinde necropsii generale sau parţiale. 
(30)Necropsia se efectuează obligatoriu cu instrumentarul special din trusa de necropsii; personalul 
care efectuează necropsii va purta obligatoriu echipament de protecţie: halat, şorţ de cauciuc, mască, 
ochelari, mănuşi lungi; se vor recolta fragmente din toate organele examinate pentru diagnosticul 
histopatologic, care este obligatoriu. 
(3 l)Rezultatul necropsiei anatomopatologice cuprinde stabilirea tanatogenezei. 
(32)Certificatul medical constatator al decesului se completează de către medicul anatomo- patolog în 
cazul efectuării necropsiei, sau de către medicul curant care a îngrijit pacientul în cazul în care nu se 
efectuează necropsia şi decedatul nu este caz medico-legal. 
(33)Diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece în foaia de observaţie, pe biletul 
de însoţire 2.! decedatului şi în registrul de îr1registrare al decedaţilor. 
(34)Diagnosticul anatomopatologic macroscopic postnecroptic se completează în foaia de observaţie şi 
registrul de protocoale de necropsie al laboratorului de anatomie patologică. 
(35)Anatomopatologul le explică aparţinătorilor leziunile găsite, mecanismul m01ţii, precizând că 
rezultatul definitiv va putea fi stabilit numai după examenul microscopic. 
(36)Anatomopatologul redactează protocolul de necropsie în maxim 48 ore de la efectuarea necropsiei 
şi îl trece în registrul de protocoale de necropsie. 
(3 7)Anatomopatologul efectuează examenul histopatologic al fragmentelor recoltate în maxim două 
luni de. la efectuarea acesteia şi stabileşte diagnosticul final postnecropti~c~c:'.'.ar:'.:e~:~-:-;-:;-;-;;-;~:i.iwiiil 
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se anexează protocolului de necropsie în registrul de protocoale de necropsie; 
se comunică în scris medicului curant al decedatului, care are obligaţia de a-l anexa la foaia de 
observaţie a pacientului; 
se comunică în scris aparţinătorilor decedatului, dacă aparţinătorii solicită în scris direcţiei 
spitalului eliberarea acestuia; 

(38) Gradul concordanţei anatomoclinice se stabileşte după cum urmează: 
neconcordanţa anatomoclinică se comunică medicului eurant şi medicului şef de secţie unde a 
decedat bolnavul; 
trimestrial laboratorul de anatomie patologică are obligaţia de a comunica în scris C.J.A.S. 
situaţia cazurilor finalizate din spital. 

(39)Actele compartimentelor de prosectură se păstrează după cum urmează: 
registrul de înregistrare al decedaţilor - permanent 
biletul de însoţire al cadavrului la care se ataşează cererea de scutire de necropsie şi copia dupa 
actul de identitate al solicitatorului (dacă este cazul)- minim 30 ani 
protocolul de necropsie (macroscopic+ microscopic) - minim 30 ani 

(40)Laboratorul de anatomie patologică este încadrat cu personal medical conform normativelor de 
personal din unităţile sanitare, cu pregătire corespunzătoare . 
( 41 )Efectuarea necropsiei anatomopatologice se va face cu respectarea urmatoarelor condiţii : 

necropsia este obligatorie pentru toate situaţiile stabilite prin norme. 
la cerere şi contra cost se pot efectua necropsii ale unor persoane decedate la domiciliu, dacă 
acestea nu constituie cazuri medico-legale . 

( 42)Dacă în cursul necropsiei anatomopatologul constată leziuni cu implicaţii medico-legale, opreşte 
necropsia şi anunţă organul judiciar competent, potrivit legii. 
( 43)Decizia necropsiei anatomopatologice (versus cea medico-legală) o ia medicul şef de serviciu de 
anatomie patologică, care răspunde pentru această decizie; cazurile ce necesită o necropsie medico
legală se precizează prin lege . 
(44)În situaţia în care decesul survine în ambulator, în U.P.U. în oricare din camerele de gardă ale 
spitalului se va proceda în modul următor: 

se va face foaia de examinare pentru decedatul respectiv şi va fi anunţat serviciul evenimente al 
poliţiei; 

echipa serviciului de evenimente se prezintă la spital şi apreciază circumstanţele în care s-a 
produs decesul; 
dacă decesul nu corespunde criteriilor de încadrare drept caz medico-legal, echipa serviciului 
evenimente va consemna în scris acest lucru pe foaia de examinare, decedatul urmând a fi 
obligatoriu autopsiat anatomopatologic. 

( 45) În cazul când aparţinătorii solicită scutirea de necropsie şi există premizele legale ale acordării 
acesteia, se va proceda după cum urmează: 

- aparţinătorii vor cerc în scris scutirea de necropsie, menţionând faptul că nu au nici o rezervă 
asupra diagnosticului stabilit şi a tratamentului aplicat şi asumându-şi toată responsabilitatea pentru 
aceasta în faţa restului familiei decedatului - formulare tipizate pentru întreaga ţară. 

- scutirea de necropsie (la care se ataşează o copie după actul de identitate al solicitantului) va 
fi aprobată de medicul curant, şeful secţiei unde a decedat bolnavul, şeful laboratorului de anatomie 
patologică şi directorul spitalului şi va fi păstrată împreună cu biletul de însoţire a decedatului. 

- 1111 sP er.nrrlii sr.ntire rle le necropsie pentru decesele snrvenite la mai puţin de 24 ore de la 
internare. 

- excepţie de la necropsie face decesul survenit în cazul transferului între secţii sau spitale, dacă 
nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, precum şi decesul survenit în 
cursul internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra 
tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces. 
( 46) În situaţia în care nu este posibilă contactarea apm1inătorilor decedatului (şi care întrunesc 
condiţiile pentru prelevarea de organe şi ţesuturi) se va proceda dupa cum urmează: 

- după 3 zile de la deces va fi ai1un\ată în scris Poliţia de către secţia s italului unde a decedat 
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dacă, într-un interval de 10 zile de la survemrea decesului nu se prezintă aparţinători, 
decedatul va fi considerat caz social; 
dacă pacientul nu a suferit boli infecto-contagioase (tuberculoză, SIDA, etc) cadavrul poate fi 
preluat de serviciul pentru exploatarea cadavrelor al catedrei de anatomie din instituţia de 
învăţământ medical superior, dacă există un contract între cele două instituţii; 
pentru cadavrele nerevendicate şi nepreluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale 
catedrelor de anatomie din învăţământul medical superior, se va efectua necropsia şi va fi 
anunţată în scris Primaria de care aparţine spitalul, aceasta urmând să înhumeze cadavrul în 
maximum 3 zile de la notificare; 

( 46) Cheltuielile aferente serviciilor medicale efectuate de laboratorul de anatomie patologică sunt 
suportate prin contractul încheiat de spital cu Casa de Asigurări de Sănătate, din bugetul altor spitale 
care solicită examene histopatologice sau direct de la pacient în condiţiile în care : 

- recoltarea produselor biologice de examinat se face într-un cabinet /spital privat; 
- pacientul doreşte să se facă examinarea în alt serviciu decât cel care deserveşte spitalul în care 

s-a efectuat recoltarea; pentru aceasta, pacientul trebuie să solicite în scris efectuarea examenului 
histopatologic în altă unitate, precizând care este această unitate şi asumându-şi responsabilitatea 
pentru buletinul histopatologic. Medicul operator/recoltator va asigura introducerea piesei într-un 
container etanş care să îndeplinească toate cerinţele trimiterii unei piese operatorii la mai mult de două 
ore de la recoltare (într-un volum de formol tamponat 10% de 2-10 ori mai mare decât volumul piesei; 
containerul va fi inscripţionat cu numele şi prenumele pacientului, numele piesei, data operaţiei, 
numele operatorului; 

- pacientul solicită un consult histopatologic; 
( 4 7) Prin "cadavre nerevendicate "se înţeleg acei pacienţi decedaţi nerevendicaţi legal de mc1 un 
aparţinător de gradul I sau de so\ /soţie pe toată durata spitalizării până la declararea legală a decesului 
şi ale căror servicii funerare intră în grija statului. De asemenea, în aceasta categorie intră şi persoanele 
fără aparţinători aflate în unităţile de îngrijire socială (cămine de bătrâni, cămine spital, etc). 
( 48) Prelevarea de organe sau ţesuturi de la cadavrele <!flate în situaţia menţionată se va face cu 
acordul scris al şefului de secţie (sau managerul instituţiei) al unui reprezentant al Comisiei Naţionale 
de Transplant a Ministerului Sănătăţii şi, dacă este cazul, al unui medic legist . 
( 49) Şeful laboratorului stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a 

laboratorului, asigurând realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului. 

Art.87.Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală 
(1) Are următoarele atribuţii: 

a. Colaborează cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este nevoie; 
b. Organizează şi utilizează corespunzător filmoteca clasică şi electronică; 
c. Se preocupă de aplicarea măsurilor de prevenire a iradierii patologice sau inutile a bolnavilor şi 

a persoanelor din laborator; 
d. Organizează programarea şi efectuarea examenelor radiologice şi de imagistică în timp util; 
e. Organizează redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor; 
f. Organizează şi controlează rapo1iarea către serviciul tehnic în cel mai scwi timp a oricărei 

defecţiuni apărute la aparatura de specialitate; 
(2) Şeful laboratorului stabileşte necesarul de produse în vederea unei funcţionări normale a 
laboratorului, asigurând realizarea părţii corespunzatoare a Planului anual de achiziţii al spitalului; 
(3) Personalul care lucreaza in Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală mai are urmatoareie 
atributii cf. Legii nr.111 din 1 O octombrie 1996, privind desfasurarea în siguranta a activitatilor 
nucleare : 

a. asigurarea si mentinerea: 
securitatii nucleare, protcctiei împotriva radiatiilor ionizante, protectiei fizice, planurilor proprii 
de interventie în caz de accident nuclear si asigurarii calitatii pentru activitatile desfasurate sau 
a surselor asociate acestora; 
evidentei stricte a materialelor nucleare si radioctive, precum si a tuturor surseloutilizate sau 
produse in activitatea propie; 
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b. respectarea limitelor si conditiilor tehnice prevazute în autorizatie s1 raportarea oricaior 
depistari, conform reglementarilor specifice; 

c. limitarea numai la activitatile pentru care a fost autorizat; 
d. dezvoltarea propiului sistem de cerinte, regulainente si instructiuni care asigura desfasurarea 

activitatilor autorizate fora risc inacceptabile de orice natura ; 
e. sa raspunda pentru gospodari rea dcseurilor radioactive generate de activitatea propie ; 
f. sa suporte cheltuielile aferente colectarii, manipularii, transportului, tratarii, conditionarii si 

depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri ; 

Artfil!. Serviciul Judeţean de Medicină Legală 
(l)Funcţionaiea şi administrarea Serviciului de Medicină Legală se desfăşoară conform prevederilor 
HGR 1609/2006 si 00 nr.1 /2000, fiind unitate sanitară fără personalitate juridică inclusă în structura 
Spitalului Judeţean de Urgenţă. 
(2)Serviciul de Medicină Legală se finanţează din venituri proprii şi din fonduri de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului de Medicină Legală, precum şi a cheltuielilor de natura 
bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestuia, spitalul încheie contract cu Institutul de 
Medicină Legală« Mina Minovici ». 
(3)Activitatea de Medicină Legală asigură mijloace de probă cu caracter ştiinţific organelor de 
urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, precum şi la cererea persoanelor interesate, în soluţionarea 
cauzelor penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la 
stabilirea adevărului. 
( 4 )Activitatea de Medicină Legală constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de 
laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi 
corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, 

integrităţii corporale şi sănătăţii perso;melor ori în alte situaţii prevăzute de lege, precum, şi în 
efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei. 

(S)Atribuţiile Serviciului de Medicină Legală sunt: 
a. efectuează expertize şi consultaţii medico-legale din dispoziţia organelor de urmărire penală 

sau a instanţelor judecătoreşti, precum şi în cazurile de deficienţe în acordarea asistenţei ori în 
cazmile în care, potrivit legii, sunt necesaie expertize medico-legale psihiatrice; 

b. efectuează orice altă expertiză sau constatare medico-legală, în cazul în caie se apreciază că 
aceasta nu poate fi efectuată de cabinetul de medicină legală; 

c. efectuează, cu plată, examinări medico-legale, la cererea persoanelor interesate, precum şi orice 
alte lucrări medico-legale, cu excepţia celor caie intră în competenţa cabinetului de medicină 
legală; 

d. efectuează noi expertize medico-legale, cu excepţia celor care intră în competenţa institutelor 
sde medicină legală; 

e. pun la dispoziţie catedrelor de medicină legală din universităţile de medicină şi farmacie, în 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, de deontologia medicală şi de reglementările privind 
drepturile omului, materiale documentare, cadavre, ţesuturi şi alte produse biologice necesare 
procesului didactic; 

f. pune la dispoziţia Institutului de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" din Bucureşti şi 
institutelor de medicină legală materiale necesare pentru cercetarea ştiinţifică; 

g. contribuie la ridicarea nivelului de acordare a asistenţei medicale din unităţile sanitare, 
comunicând organului ierarhic superior al acestor unităţi deficienţele constatate cu ocazia 
desfăşurării activităţii de medicină legală; 

h. participă, la cererea instituţiilor sanitare şi a Colegiului Medicilor din România, la lucrările 
comisiilor de anchetă, instituite de acestea, şi contribuie, atunci când diagnosticul este incert, la 
clarificarea cauzelor care au provocat vătămarea integrităţii corporale, a sănătăţii sau decesul 
bolnavilor; 
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(6)Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea de medicină legală se întocmeşte şi se aprobă pe 
baza estimării veniturilor, avându-se în vedere propunerile de cheltuieli curente şi de capital, 
fondamentale pc destina\ii de către medicul legist şef. 
(7)Şeful Serviciului de Medicină Legalrt stabileşte necesarul de produse în vederea unei func\ionări 
normale asigurând realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achizi\ii publice al spitalului. 

Art.89. Farmacia 
(1 )Farmacia cu circuit închis, este organizată conform reglementărilor în vigoare, având ca obiect de 
activitate asigurarea cu medicamente a secţiilor/compartimentelor din unitate. 
(2) Eliberarea si li11rarea in regim de urgenta a medicamentelor 
(a.)Jn farmacie nu se organizeaza serviciu de garda, iar asistenta cu medicamente in cazuri de 
urgenta se asigura de catre personalul sanitar prin truse de urgenta si medicamente de la "aparat", 
evidenjiate distinct pe condica aparatului de urge11jă. 
(b).Fiecare sec/ie clinica are obligaţia de a asigura, la aparatul de urgenta, medicamentele 
considerate strici necesare pentru potenţialele cazuri de urgenta, conform unui barem minimal stabilit 
(c). La indica/ia medicului, in situatii de urgenta, asistenta de salon foloseste medicamentele prescrise, 
de la aparatul de urgenta. Jn siluatia in care nu sunt suficiente, asistenta de salon se va prezenta la 
farmacia spitalului pentru a ridica aceste medicamente pe baza condicii de prescriere a 
medicamente/or, semnata si parafata de medicul care a făcut recomandarea. 
(3)111 farmacie nu se afla vectori animali ai bolilor itifectioase si plante cu potential alergic. 
(4)Medicamentele şi celelalie produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate pe D.C.l. 
sau formule farmaceutice şi în raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern şi separat 
pentru uz extern). 
(5)Inscripţiile aplicate pe recipientele conţinând medicamentele vor fi cele prevăzute de instrucţiunile 
în vigoare. 
(6)Farmaciile trebuie să fie aprovizionate în permanenţă cu produse farmaceutice în cantităţile şi, mai 
ales în sortimentele necesare. 
(7)La aprovizionarea farmaciei se va ţine seama şi de necesitatea constituirii unui stoc de rezervă care 
să asigure o desfăşurare continuă şi în bune condiţii a activităţii acesteia şi implicit, a spitalului. 
(8)Farmacia are următoarele atribuţii: 
a. Păstrează, prepară şi difuzează medicamente de orice natură şi sub orice formă potrivit prevederilor 

în vigoare; 
b. Depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor 

fizico-chimice; 
c. Organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentelor şi ia măsuri ori de câte ori este necesar 

pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat conducerea unităţii în cazul în care acestea 
apar; 

d. Asigură în limitele competenţei sale primul ajutor bolnavilor; 
e. Asigură controlul calităţii produselor prin: 

Controlul preventiv; 
Verificarea organoleptică şi fizică; 
Verificarea operaţiilor finale; 
Realizează analiza calitativă a medicamentelor la masa de analize; 
Asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamentele existente în 
farn1acie; 
Asigură prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul 
Sănătăţii; 

Asigură pentru personalul implicat în achiziţiile publice cunoaşterea şi respectarea legislaţiei 
specifice; 
Îndeplineşte conform atribuţiilor ce-i revin, toate demersurile privind achiziţionarea produselor 
pentru farmacii; 
Stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a farmaciei, asigurând 

. . realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitajJ.J.J.w.;· ·----=-::--:::~~, 
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Obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile 
farmaceuticeacordate asiguraţilor; 
Oobligativitatea informării asiguraţilor referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea 
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală; 
Obligativitatea informării asiguraţilor asupra modului de administrare a medicamentelor şi a 
potenţialelor riscuri sau efecte adverse; 
Obligativitatea soluţionării de medicamente care nu există în stocul farmaciei în momentul 
solicitării în intervalul de timp legiferat; 
Există un plan de pregătire profesională continuă pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie; 

Art.90. Sterilizarea 
(!)Sterilizarea are ca principal scop oferirea de material steril pentru realizarea actului medical. 
Sterilizarea se organizează ca şi compartiment de sine stătător. 
(2) Atribuţiile sterilizării sunt: 

a. Asigură sterilizarea instrumentarului medical, a seringilor, instrumentelor şi materialelor 
sanitare necesare tratamentelor şi intervenţiilor medicale care se execută în spital; 

b. Ia măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de igienă, a normelor de protecţia muncii, 
de prevenire a incendiilor; 

c. Răspunde de starea de igienă a staţiei de sterilizare a instrwnentarului şi de starea de 
funcţionare a aparatelor de sterilizare; 

d. Asigura sterilizarea instrumentarului medical, a seringilor, instrumentelor şi materialelor 
sanitare necesare tratamentelor şi intervenţiilor medicale; 

e. Ia masuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de igiena, a normelor de protecţia muncii, 
de prevenire a incendiilor. 

f. Execută orice alte dispoziţii legale primite din partea conducerii. 

Art.91. Blocul operator 
(!)Blocul operator face parte din structura organizatorică a Spitalului, reprezintă o structură de sine 
stătătoare şi grupează astfel: Bloc operator central, Bloc operator O.G. 
(2)Blocul operator central este coordonat de un medic în specialităţi chirurgicale, desemnat de 
manager 
(3) Blocul operator O.G. este coordonat de un medic în specialitate OG, desemnat de manager. 
( 4)Medicul coordonator asigura utilizarea sălilor de operaţii care compun blocul operator în 
program continuu, 24 de ore din 24. 
(5)Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte echipament 
adecvat fiecărei zone definite pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată şi zona 
aseptică. 

(6) Sălile de naşteri funcţionează în cadrul blocului materno-infantil( maternitate - secţie 

exterioară a Spitalului). Blocul sălilor de naştere este coordonat de un medic de specialitate O.G. 
(7) Regulile privind funcţionarea Blocurilor operatorii şi a blocului sălilor de naşteri sunt 
cuprinse în detaliu în Anexa nr.1 la prezentul regulament. 

A.rt.91. Serviciul de Prevenire şi Control al Infecţiilor Nozocomiale 
( 1 )Este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 916/2006. 
(2)Atribuţiile medicului şef de compartiment/serviciu sau medicului responsabil pentru supravegherea 
şi controlul infectiilor nosocomiale: 

a. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infectiilor 
nosocomiale din unitatea sanitară; 

b. solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi controlul 
infectiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv componenta a 
criteriilor de acreditare; 
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'··. organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale pentru 
implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al 
inft~ctiilor nosocomiale al uni lăţii; 

d. propune şi ini\iază activităţ.i complementare de preventie sau de control cu caracter de urgenta, 
în cazul unor situaţii de risc sau focar de infectie nosocomiala; 

e. răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionarii tehnico-materiale necesare activităţilor 
planificate, respectiv pentru situaţii de urgenta; 

f. răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii; 
g. asigura accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea 

specifica a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performantei activităţii profesionale a 
subordonaţilor; 

h. elaborează cartea de vizita a unităţii care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor 
acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitara şi tehnica a unităţii în ansamblu şi a 
subunitatilor din structura; facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apa, 
încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spalatoriei; 
depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum şi a celor 
rezultate din activităţile de asistenta medicală; circuitele organice şi functionale din unitate etc„ 
în vederea caracterizarii calitative şi cantitative a riscurilor pentru infectie nosocomiala; 

L întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infectie nosocomiala privind modul de 
sterilizare şi menţinerea sterilitatii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din 
unitate, zonele "fierbinti" cu activitate de risc sau cu dotare tehnica şi edilitara favorizanta 
pentru infectii nosocomiale; 

J. elaborează "istoria" infectiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele 
facilitatoare ale apariţiei focarelor; 

Ic coordonează elaborarea şi actualizarea anuala, împreună cu consiliul de conducere şi cu şefii 
secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale, care va cuprinde: 
legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infectiile i:iosocomiale, protocoalele de proceduri, 
manopere şi tehnici de îngrij irc, precautii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de 
sterilizare şi menţinere a sterilitatii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere 
specifice seqiilor şi specialitatilor aflate în structura unităţii, norme de igiena spitaliceasca, de 
cazare şi alimentaţie etc. Ghidul este propriu fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz 
care sunt prevăzute în anexele la ordin; 

I. colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al 
infectiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii; 

m. verifica respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire; 
n. organizează şi participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activităţilor 

derulate; 
o. participa şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibiotico-terapie a unităţii şi 

secţiilor; 

p. supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de diagnostic 
etiologic pentru infectiile suspecte sau clinic evidente; 

q. colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei 

microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a 
caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor; 

r. solicita şi trimite tulpini de microorganisme izolate Ia laboratoareie de referinta, atât în scopul 
obţinerii unor caracteristici suplimentare, cal şi în cadrul auditului extern de calitate; 

s. supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a 
sterilitatii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii; 

t. supraveghează şi controlează efectuarea decontaminarii mediului de spital prin curatare 
chimica şi dezinfecţie; 

u. supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, 
prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucataria dietetica, 
lactariu, biberonerie etc.; 
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" supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spalatorie; 
w. supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent 

fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală; 
x. supraveghează şi controlează respectarea circuitelor functionale ale unităţii, circulaţia asistatilor 

şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, 
postuniversitar sau postliceal; 

y. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor 
profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infectiile 
nosocorniale; 

z. supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infectie la asistaţi, 

derularea investigarii etiologice a sindroamelor infectioase, operativitatea transmiterii 
informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale; 

aa. răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demareaza ancheta epidemiologica pentru 
toate cazurile suspecte de infectie nosocomiala; 

bb. dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare pentru 
limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi 
investigaţii paraclinice necesare; 

cc. întocmeşte şi definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informaţiile necesare 
privind focarul, în conformitate cu legislaţia, înu:eprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea 
riscurilor identificate în focar; 

dd. solicita colaborarile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform 
reglementărilor în vigoare; 

ee. coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de 
compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale. 

ff. întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate; 
gg. raportează sefilor ierarhici problemele· depistate sau constatate în prevenirea şi controlul 

infectiilor nosocomiale, prelucreaza şi difuzează informaţiile legate de focarele de infectii 
interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifica în fata consiliului -de 
conducere, a directiunii şi a consiliului de administraţie; 

hh. întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a 
responsabilităţilor pentru infectie nosocomiala. 

(3) Asistentul medical de igienă si sănătate publică are următoare atribuţii: 
a. în exercitarea profesiei, asistentul medical de igienă îşi organizează activitatea utilizând eficient 

timpul de activitate; 
b. activitatea o desfăşoară în cabinetul medical, in sectiile de spital; 
c. îdentifică problemele din sectii, întocmeşte un plan de activitate, stabileşte priorităţile ş1 

acţionează specific, în funcţie de nevoi; 
d. întocmeşte sub semnătura proprie, documente legate de activitatea în profil, din propne 

iniţiativă şi la dispoziţia persoanelor ierarhic superioare; 
c. întocmeşte următoarele acte, urmare a activităţii desfăşurate în obiectiv: proces verbal de 

constatare a condiţiilor igienico - sanitare, nota de control, expertizează; 
f. referatul de expertiza a obiectivelor, în vederea acordării vizei anuale, sau pentru obţinerea 

avizului sanitar sau Autorizaţiei sanitare de funcţionare; 
g. participă, organizează şi răspunde împreună cu echipa, de desfăşurarea diferitelor activităţi 

sanitare colective: 
imunizări active şi pasive; 
screening-ul populaţiei; 
campanii de profilaxie şi corn batere a bolilor transmisibile. 

h. participă la acţiuni sanitare desfăşurate în colectivităţi de orice fel şi în situaţii speciale de 
dezastre; 

1. efectuează controale la persoane fizice şi în colectivităţi, în vederea depistării active a bolilor 
.transmi_sibile şi parazitare şi aplică măsurile de luptă în focar,ce se impun; 
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J. pentru grupurile cu risc epidemilogic efectuează anchetă epidemiologică, stabileşte măsuri de 
luptă în focar, le urmăreşte şi le supraveghează; 

k. recoltează probe, prin proceduri calificate, pentru examenele de laborator planificate, la 
suspiciune sau la solicitarea celor în drept, după caz: biologice, alimentare, chimice, 
toxicologice,bacteriologice, virusologice, etc.; asigurând transportul la laborator, în condiţii 
optime urmăreşterezultatele, informează şeful ierarhic şi propune măsuri de solu\ionaJ'e; 

I. verifid1 şi constată, calitatea factorilor de mediu, controlează respectarea protecţiei sanitare a 
aerului atmosferic, solului, subsolului şi apei; 

m. controlează cu aparatura din dotare, microclimatul şi condiţiile de muncă din obiective, 
efectuând determinări pe loc sau recoltări de probe, execută activităţi de control preventiv şi de 
combaterea noxelor profesionale, a condiţiilor de lucru cu risc sau periculoase; 

n. controlează şi verifică, prin inspecţie, condiţiile igienico-sanitare şi antiepidemice, în toate 
obiectivele din sector) urmăreşte respectarea normelor de igienă şi a termenelor de remediere; 

o. verifică şi constată oficial, efectuarea la termen a controlului medical la angajare şi periodic, a 
personalului din toate obiectivele precizate de legislaţia în vigoare; 

p. întocmeşte evidenţele, prelucrează datele statistice şi le comunică periodic conform 
reglementărilor în vigoare. Actualizează, completează şi prelucrează bazele de date; 

q. controlează şi verifică aprovizionarea ritmică cu materiale specifice activităţii antiepidemice, a 
echipamentului de lucru şi de protecţie şi modul lor de utilizare, precum şi aplicarea corectă a 
măsurilor DDD ,conform legislaţiei în vigoare; 

r. verifică şi urmăreşte respectarea tuturor normelor igienico sanitare privind: colectarea, 
păstrarea, tratarea, neutralizarea deşeurilor (solide şi lichide) a apelor uzate (inclusiv cele 
fecaloid menajere) şi a produselor biologice rezultate din activitate, respectând Ordinul 
Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.219/2002 şi a Codurile de Procedură; 

s. controlează şi verifică respectarea Ordonanţei Ministerului Sănătăţii privind prevenirea 
Infecţiilor Nozocomiale şi Condiţiilor Igienico Sanitare; 

t. verifică periodic cunoştinţele profesionale privind infecţiile nosocomialc şi organizează 

instruirea asistenţilor medicali din unitate şi a personalului' auxiliar în acest domeniu; 
u. efectuează instruirea şi controlul cunoştinţelor, prin testare în probleme de igienă şi 

epidemiologie a personalului conform legislaţiei în vigoare; 
v. organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate pentru populaţie şi pentru 

personalul angajat; 
w. utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, 

supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă, şi se asigură de 
depozitareaacestora în vederea distrugerii; 

x. se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau 
alte forme de educaţie continuă; 

y. participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de igienă; 
z. respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi Legea 

asistentului medical; 
aa. respectă Legea nr.319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca si normele generale de aplicare 

prin I-1.G. 1425/2006, PS!, Rl, ROF; 
bb. respectă graficul de lucru; 
cc. participă şi iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate; 
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pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal; 
ee. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura 

acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă 
AR·t9'.t Programu/ de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie 

Activitatile de dezi11sectie se realizeaza cu rappel-uri la 14 si 21 de zile (perioada de i11cubatie a 
insectelor) stiind ca insecticidul nu omoara i11sectele di11 ou 
Remanenta insecticidului depi11de de supafetele tratate si cat de des se aplica activitati/e de 

. ·- . cpratenie si dezillfectie 
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Ji)eratizarea se aplica profilactic din 2 in 2 fu11i,dar sila nevoie 
Dezinsectia se aplica profilactic lunar ,dar sila nevoie. 

Ar.t,24.Conform "Planului anual de prevenire si control a infectiilor nosocomiale ", "Planului de 
gestionare a dcseurilor medicale " si efectuarii "Autocontrolului" timp de 1 an de zile, SPCIN a ajuns 
la concluzia ca la nivelul spitalului exista urmatoarele puncte de risc cu rol important in decla.nsarea 
unui proces epidemiologic: 

Nr. Sectia Puncte de risc 
crt 
I. PEDIATRIE - bucatarie dietetica 

- oficiu servit masa 
- recoltare sange 
- reanimare copii mici 
- saloane copii mici 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

2. MEDICALA - recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

3. COMPARTIMENT -salon dializa peritoneala 
NEFROLOGIE - recoltare sange 

- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

4. NUTRIT IE - recoltare sange 
- - colectare, transport, depozitare deseuri -

- ncinstruirea personalului 
5. ORTOPEDIE -pansarea bolnavilor 

-salon post operator 
- recoltare sange 
- colectare, tr·ansport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

6. CHIRURGIE PEDIATRICA -sali pansaniente 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare descuri 
- neinstruirea personalului 

7. OFTALMOLOGIE -sala tratament/ consultatii 
- rec o !tare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- ncinstruirea personalului 

8. ORL -sala tratament/ consultatii 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

9 CHIRURGIE -sali pansamente 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 
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I O. UROLOGlE -sala tratament/ consultatii 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

11. CHIRURGIE PLASTICA -sali pansamente 
- salon reanimare/ arsi 
- recoltare stmge 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

12. A.T.J. - punct transfuzii 
-monitor 
-urgenta 
-post operator 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

13. BLOC OPERA TOR -Sali chirurgie 
- Sala urologie 
- Sala ortopedie 
- Sala ORL 
- Sala chirg. infantila 
- Sala chirg. plastica 
- Sala oftalmologie 
- colectare, transport, depozitare deseuri 

- - neinstruirea pe!sonalului 

-
14. CARDIOLOGIE -monitoare 

- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

15. NEUROLOGIE - recoltare sange 
- colectare, transp01t, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

16. UPU - triaj 
-ma1ore 
- recoltare sange 
- colectare, transp01t, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

17. STERILIZARE 
„„ 

18. SPALATORIE -
19. OFICIU BUCATARIE 
20. DEPOZIT CENTRAL DE SEURI 

MEDICALE 
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BLOC MATERNO INFANTIL 
Nr. Sectia Puncte de risc 
crt 
1. NOU NASCUTl -bucatarie dietetica 

-sala muls 
- terapie nou-nascuti 
- reanimare nou-nascuti 
- saloane prematuri 
- saloane eutrofiei 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

2. SALA NASTERI - sal i nastere 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

o ATI Maternitate -punct transfuzii J. 

- saloane 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

-
4. STERILIZARE 
5. SAL! OPERA Tll -sala septic 

-sala aseptic 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

6. OG 1 -cabinet întreruperi la cerere 
-sala tratament/consultatii 
-oficiu servire masa 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

7. OG 2 - cabinet întreruperi la cerere 
-sala tratament/consultatii 
-oficiu servire masa 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

~ 

8. OFICIU BUCATARIE 
9 SPALATORIE 
1 O. DEPOZIT DESEURl MEDICALE 
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JBLOC BOLI INFECŢ'TIGA§iE, PNElUIVf<OLOGIE, DERMATO-VENERICE 
Nr. Sectia Puncte de risc 
Crl 

1. TB -camera sputa 
-saloane bk + 
-sala tratament/consultatii 
- oficiu de servire masa 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

2. PNEUMOLOGIE -sala tratament/consultatii 
- oficiu de servire masa 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

o DERMA TO-VENERICE -sala cauterizare ). 

-punct sterilizare 
- oficiu servire masa 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

4. CONTAGIOASE-SIDA -saloane HIV Sida 
-saloane sectie Contagioase 
- bucatarie dietetic +punct sterilizare 
- oficii servire masa 
- camera garda/consultatii 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 
- neinstruirea personalului 

I 
5. SPALATORIA 
6. i DEPOZIT CENTRAL DESEURl MEDICALE 

SEC'fIA ONCOLOGIE 
Nr. Sectia 
crt 
1. ONCOLOGIE 

I 

I I 

Puncte de risc 

-sala internare zi 
- recoltare sange 
- colectare, transport, depozitare deseuri 

I

- nci1'.struirea personalului 
- oficm serv!fe masa 
-depozitul de deseuri medicale 
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HARTA RISC EPIDEMIOLOGIC 

SECTIAD.VJ SllCTlA BOL! 
INFECTIOASE 

ETAJ 

V 
IV 

1.11 

111 

p 

s 

MEDICALA 

OFTALMOLOGIE 

ORL 

CHIRURGIE GENERALA 

CARDIOLOGIE 

Legenda: 

Harta de Rrisc Radiologic 

DIABET NUTRITIE 

ORTQPEDIE 

UROLOGIE 

Risc maxim 

Risc mediu 

LENJERIE 

Etaj SPITALUL JUDEEAN DE URGENTA BUZAU 
li Bloc 

operator
sala 
ortopedie 

Rx 

Laborator RGF RX-scopie Rgf 
Ragiologie 
si 
ilmagistica 
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Parter CT Rx 

SECTJA 
PNEUMOLOGIE 

CITOPATOLOGIE 

HISTOPATOLOGIE 

PRESECTURA 

LAB.CLINIC 

LAB.HISTOPATOLOGIC 

LAB.TOXICOLOGIE 

Ssctia Pneumologie 
Rx 

Sectia Neonatologie 
Rx 

~ecti~ Di~pensar ·TBC 

Rx Rx 
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Ar;:J;.'iS. Compartiment explorări funcţionale 
Atribuţiile compartimentului de explorări funcţionale : 

a. Asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitării medicilor de specialitate şi în 
raport cu dotările existente; 

b. Folosirea metodelor şi tehnicilor cele mai moderne de diagnostic şi respectiv tratament, în 
specialitatea respectivă; 

c. Colaborează cu medicii clinicieni şi medicii în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori 
este necesar; 

d. Repartizează aparatura medicală pe locuri de folosinţă; 
e. Urmăreşte modul de utilizare a aparaturii medicale din laboratorul de explorări funcţionale; 
f. Gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare 

desfăşurării activităţii; 
g. Îndeplineşte şi alte sarcini din dispoziţia conducerii. 

Compartimentul de explorări funcţionale este coordonat de un medic specialist în explorări 
funcţionale sau, în lipsa acestuia, de un medic cardiolog/internist propus de conducerea spitalui. 

Art.91!. Compartiment de endoscopie bronşică şi Compartiment de endoscopic digestivă 
(1 )Se efectuează infcstigaţii şi tratament de specialitate: biopsie bronşică, brosaj pentru citologic 

şi studii microbiologice, lavaj bronhoalvcolonar , aspirat bronşic, puncte transbronhice. 

Art.97 Ambulatoriul integrat al spitalului 
(!)Ambulatoriul de specialitate al spitalului se reorganizează conform Ordinului nr. 39/2008 in 
Ambulatoriu integrat organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţă medicală 

ambulatorie şi are în structura obligatoriu Cabinete medicale de specialitate care au corespondent în 
specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, 
după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă. 
(2)Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se 
desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic cu respectarea legislaţiei în vigoare 
de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii 
medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi rapo1tate distinct. 
(3)Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem integrat, spital -
ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asistenţă medicală spitalicească 
continuă după un program stabilit de comun acord cu şefii de secţii ce va fi comunicat casei de 
Asigurări de Sănatate cu care spitalul are contract. 
(4)In vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate 
activitatea an1bulatoriului integrat al spitalului se va desfăşura de regulă în două ture de către toti 
medicii prin rotaţie. 
(S)Programarca nominală a medicilor din secţiile din specialitate în funcţie de organizarea activităţii 
este propusă de şeful secţiei avizată de Directorul Medical şi aprobată de Managerul unităţii. 
(6)Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către Directorul Medical care răspunde pentru 
activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia. 
(7)Asistenţa medicală ambulatorie se asigură de către medicii de specialitate acreditaţi, împreună cu 
toţi cei care fac parte din categoria altui personal sanitar acreditat. Medicii de specialitate din 
an1bulaloriul acordă ur111ăLoarel~ Liµu1 j de st:t"vicil îY1edicale: 

examen clinic; 
diagnostic; 
investigaţii paraclinice; 
tratamente; 

(8)În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate au următoarele obligaţii: 

1. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza 
biletului de trimitere, cu excep\ia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezenţa 
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direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pcntrn cetatenii statelor 
membre ale Uniunii Europene titulari ai Cardului european de asigurari de sanatate, furnizorii 
de servicii medicale in asistenta ambulatorie de specialitate nu solicita bilet de trimitere pentru 
acordarea de servicii medicale in ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale de recuperare -
reabilitare si a investigatiilor medicale paraclinice; 

2. sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat în conditiile prevazute de lege; 
3. sa acorde servicii de asitcnta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza 

biletului de trimitere cu exceptia cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai 
cardului europen, a urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la 
medicul de specialitate din ambulatoriu; 

4. să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor 
prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare; 

5. să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită 
servicii medicale în aceste situaţii; 

6. să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate şi întreaga 
activitate desraşurată în cabinetele medicale; 

7. să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de 
asigurat, despre serviciile oferite şi să-l consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al 
păstrării sănătăţii; 

8. cabinetele de specialitate vor defini menevrele care implică soluţii de continuitate a 
materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare; 

9. obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi serviciile 
medicale acordate asiguraţilor 

I O. obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor; 
11. obligativitatea respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în 

situaţiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare; 
12. neutralizarea materialului şi a instrumentelor a căror condiţii de sterilizare nu este sigură; 
13. obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul 

pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 
14. obligativitatea actualizării listei asiguraţilor cronici vizată de coordonatorul judeţean pentru 

pentru afecţiunile cronice confonn regulamentului în vigoare; 
15. existenţa unui plan de pregătire continuă a personalului medical; 
16. să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale; 
17. să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare; 
18. să informeze medicul de familie asupra diagnosticului şi tratamentului recomandat pnn 

scrisoare medicală; 
19. să îşi stabilească programul de activitate conform legii, să îl afişeze într-un loc vizibil la 

cabinetul medical şi să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă activitate 
medicală efectuată de titular, sub incidenţa sancţiunilor administrative; 

20. să înscrie în registrul de consultaţii, pe lângă data efectuării consultaţiei, examinării, serviciului 
prestat şi ora exactă a prezentării pacientului la cabinet şi ora de început a consultaţiei; 

21. să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, rară nici o discriminare, folosind 
formele cele mai eficiente şi economice de tratament; 

22. să nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personală pentru serviciile medicale prestate care se 
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23. să raporteze corect şi complet activitatea depusă, conform cu cerinţele contractuale în vigoare; 
24. să desraşoare şi activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie; 
25. să se preocupe permanent de acoperirea financiară în grad maxim prin servicii a cheltuielilor 

cabinetului; 
26. să nu promoveze şi să nu practice concurenţa neloială prin îndrumarea pacienţilor sau 

trimiterea de documente generatoare de finanţare în alte cabinete similare din afara structurii 
spitalului; .• 
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27. să participe la acţiunile de instruire organizate de D.S.P. şi C.J.A.S. privind aplicarea unitară a 
actelor normative privind asistenţa medicală; 

F. Aparatul funcţional al Spitalului 
A1:t~H!.Compartimentcle funcţionale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă sunt const1tmte pentru 
îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativ
gospodărească. 

(2).Activitatea economico-financiară şi administrativ-gospodărească se asigură prin următoarele 

servicii: 
1.Serviciul Financiar-Contabilitate 
2.Serviciul R.U.N.0.S: 

- Birou Salarizare 
3.Compartimentul Juridic 
4.Serviciul de management al calităţii serviciilor 
5.Biroul Achizi\ii , contracte 
6.Compartimentul relaţii cu publicul 
7.Compartimentul Audit public intern 
8.Serviciul Statistică şi Informatică 

9.Serviciu Aprovizionare - transport 
!O.Serviciu Administrativ 
11.Compartiment Tehnic 
12.Compartiment Securitatea muncii, P.SI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă 
I 3.0ficiul de calcul 
14.Serviciul Statistică şi Informatică Medicală 

~J:t.22. Serviciul Financiar- contabilitate 
(l)Scrviciul contâbilitate are următoarele atribuţii (pe partea de contabilitate): 

a. Organizarea contabilităţii conform Legii 82/1991 şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a 
înregistrărilor; 

b. Luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce 
priveşte evitarea apariţiei sau anularea stocurilor supranormative şi greu vandabile, pentru 
prevenirea imobilizărilor de fonduri conform Normei nr. 1520/J 973; 

c. Asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor 
contabile (Legea m. 82/1991 republicată, Hotărârea nr. 831/1997); 

d. Asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrarii documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor contabile; 

e. Urmărirea contractelor încheiate cu C.J.A.S. Buzău în vederea decontării serviciilor medicale 
(spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice); 

f. Întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, 
paraclinice); 

g. Întocmirea indicatorilor de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti, D.R.G„ tarit/zi 
spitalizare şi spitalizare de zi, lunar, trimestrial şi anual la C..l.A.S. Buzău; 

h. Întocmirea lunară a indicatorilor financiari şi economici pentru CJAS privind programele de 
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Talasemie,Endocrinologie, Oncologic); 
J. Întocmirea lunară a facturilor către C.l.A.S. şi D.S.P.pentru decontarea programelor de sănătate 

(Endocrinologie, Hemofilie, Talasemie, Ortopedie,); 
J. Raportarea lunară la serviciul statistic.ă a situaţiei "Cheltuieli seqii"; 
k. Întocmirea lunară a situaţiei "Rezultate finale în ambulatoriul de specialitate"; 
I. Raportarea trimestrială la serviciul statistică a cheltuielilor cu medicamente pe secţii în spital; 
m. Repartizarea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti ale unităţii pe secţiile cu paturi ale 

- Spitalului.Judeţean de Urgenţă Buzău în vederea determinării totale a acestora; 

'99 I R e g! ~ I am.~ n t' d e O r g a n i z ar e ş i F u n cţ i o n a r e S p ,..........,-PO-R,...t-f~GWQRl::-:;;:;-;:lf;;-;l;,N~Al:iiUiiilil 
el e U r g e n ţ ă B u z ă u tf _ .' & 

Semnatura?.::'l:'.!:.'.l:'.:i r nata.„„„„„.„„ „.„ „ 



n. Determinarea atât a indicatorilor cost/zi spitalizare şi repartizarea lor pe secţii cât ş1 a 
indicatorilor privind consumul de medicamente pe secţii, pe bolnav şi zi spitalizare; 

o. Centralizarea situaţiei sumelor contractate şi realizate, lunar, trimestrial, anual; 
p. Intocmirea bilanţului; 
q. Actualizarea bazei de date farmaceutice, pentru farmacia spital cu circuit închis şi cele două 

puncte de lucru maternitate şi contagioase. Această actualizare presupune: 
Culegerea datelor din facturi sau alte documente de intrare (antet şi fiecare poziţie în parte), în 
momentul primirii acestora de la farmacistul diriginte; 
Culegerea datelor din condicile de prescripţii medicale, din reţetele medicale sau din alte 
documente de ieşire (antet şi fiecare poziţie în parte), în momentul primirii acestora de la 
asistentul de farmacie care le-a eliberat; 

Actualizarea stocurilor de medicamente concomitent cu culegerea datelor. 
Extragerea rapoartelor din baza de date farmaceutică a spitalului: 
Situaţii privind stocurile de medicamente, în cazul inventarelor sau la cerere; 
Situaţii de închidere de lună, până în data de 03 a lunii următoare; 
Raportări pentru C.N.A.S. privind consumul de insulină, tablete antidiabetice sau mixt din 
spital şi ambulator la nivel de lună, trimestru, an, 
Întocmirea listelor cu pacienţii externaţi în luna precedentă şi domiciliaţi în alte judeţe, precum 
şi a pacienţilor externaţi în luna precedentă şi internaţi în urma unor accidente rutiere, agresiuni 
şi accidente de muncă (liste raportate la C.N.A.S.); 

r. Întreţinerea programelor şi a bazei de date farmaceutice a spitalului, care presupune: salvarea 
zilnică a datelor şi a nomenclatoarelor, verificarea periodică a integrităţii bazei de date 
farmaceutice, actualizarea codurilor A.T.C. (anatomice, terapeutice, chimice) a medicamentelor 
şi întreţinerea celorlalte nomenclatoare specifice, realizarea efectivă a trecerii la luna următoare 
de lucru (verificare, arhivare), trierea şi decartarea consumului de medicamente din formatul 
bazei de date a spitalului în formatul cerut de C.N.A.S. (alte nomenclatoare şi fişiere de date), 
atât sub formă de liste cât şi în format electronic şi transmiterea acestuia la C.N.A.S.; 

s. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
t. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al spitalului; 
u. Efectuează inventarierea patrimoniului conform Legii 82/1991 "Normele 2388"; 
v. Verifică lunar, anual sau ori de cate ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu 

evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor; 
(2).Atributiile responsabililor pentru rapo1iarea indicatorilor de management „ Exbuget" conform 
OMSP nr. 1137/2007 sunt: 

a. utilizeaza obligatoriu sistemul informatic CNAS de calcul si de raportare a indicatorilor de 
b. management ai spitalului, denumit „ Exbuget" 
c. lunar transfera electronic datele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre toate 

unitatile sanitare, pana la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirata; 
d. trimestrial transfera electronic datele autoritatilor de sanatate publica, respectiv a Municipiului 

Bucuresti, de catre toate unitatile sanitare care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a 
judetului, indiferent de subordonare, precum si Centrului National pentru organizarea si 
Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, institutie publica in 
subordinea Ministerului Sanatatii Publice, paiia la data de 20 ale lunii curente pentru trimestrul 
exµiraL 

e. Inventarierea întregului patrimoniu al spitalului (mijloacele fixe şi obiectele de inventar), în 
temeiul aii. 8 alin. I din Legea contabilităţii şi art. 3 din Ordinul nr. 1753/2004, pentru toate 
gestiunile si a Normei din 22 noiembrie 2004 privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de activ si pasiv; 

f Asigurarea jinerii la zi a evidenţei tehnico - operative, conform art. I O din ordinul 1753/2004, 
pentru toate gestiunile, operând ieşirile din gestiuni în baza bonurilor de consum pentru 
inventarul moale, gospodăresc, instrumentar şi intrările în baza documentelor legale; 
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g. Operarea în gestiuni a casărilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar, ţinerea la zi a situaţiilor 
p1:ivind amortizarea mijloacelor fixe, comunicarea către gestiuni a rezultatelor inventarierii 
precum şi a casărilor, întocmirea bonurilor de predare-primire-restituire a inventarului pentru 
întregul patrimoniu al spitalului; 

h. Înregistrarea în evidenţa tehnico-operativă a mijloacelor fixe, pe analitice, după provenienţa 
lor, respectiv din achiziţii proprii, dona\ii şi sponsorizări şi credite externe; 

1. Întocmirea notelor de constatare a stării tehnice a fiecărui mijloc fix înscris în propunerile de 
casare, cu constatări făcute de către unităţi de service acreditate confom1 legislaţiei în vigoare, 
potrivit prevederilor adresei 10458/05.03.2003 a Ministerului Sănătăţii; 

J. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
k. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al spitalului; 
(3)Compartiment Financiar are următoarele atributii: 

a. Asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 
b. Analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor 

băneşti puse la dispoziţia unităţii, 
c. Întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare; 
d. Asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasare 

şi plăţi în numerar; 
e. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile şi a altor cheltuieli materiale; 
f. Întocmirea instrumentelor de protocol; 
g. Verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului ş1 

legalităţii operaţiunilor; 

h. Întocmirea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform cu prevederile legale; 
1. Întocmirea bilanţului contabil; 
J. Tinerea evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor; 
k. Întocmirea balanţelor de verificare-analitică şi sintetică-lunară; 
l. Întocmirea situaţiilor cerute de forurile superioare; 
m. Întocmirea raportărilor privind programele de sănătate şi a indicatorilor acestora; 
n. Încasarea veniturilor proprii şi urmărirea situaţiei mişcării acestora; 
o. Facturarea serviciilor prestate terţilor; 
p. Verificarea tuturor operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont; 
q. Efectuarea plăţilor drepturilor băneşti ale salariaţilor şi colaboratorilor; 
r. Verificarea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operaţiunilor de 

încasari şi plăţi; 
s. Asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita 

creditelor aprobate; 
l. Urmărirea încasării contravalo1ii facturilor emise; 
u. Întocmirea facturilor fiscale şi documentelor de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit 

reglementărilor în vigoare; 
v. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
w. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al spitalului; 
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OMSP nr. 1J37/2007 sunt: 
a. utilizeaza obligatoriu sistemul informatic CNAS de calcul si de raportare a indicatorilor de 
b. management ai spitalului, denumit „ Exbuget" 

lunar transfera electronic datele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre toate 
unitatile sanitare, pana la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirata; 

d. trimestrial trasfera electronic datele autoritatilor de sanatate publica, respectiv a Municipiului 
Bucuresti, de catre toate unitatile sanitare care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a 
judetului, indiferent de subordonare, precum si Centrului National pentru organizarea si 
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Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, institutie publica in 
subordinea Ministerului Sanatatii Publice, pana la data de 20 ale lunii curente pentru trimestrul 
expirat 

Arhl..00. Sffviciul R.U.N.O.S 
(l)R.U.N.O.S arc următoarele atribuţii: 

a. Întocmirea statului ele funcţii conform legislaţiei în vigoare; 
b. Urmărirea folosirii integrale a timpului de lucru ele către toţi salariaţii unităţii, efectuarea 

controlului prestării muncii, atât în cadrul programului ele lucru, cât şi în afara acestui timp 
(gărzi); 

c. Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat; 
d. Completează registrul general de evidenţă al salariaţilor şi-l transmite la JTM Buzău 

conform prevederilor HG. Nr. 500/2011 
e. Ţinerea evidenţei salariaţilor, păstrarea pe timpul angajării a dosarelor personale; 
f. Întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare în vederea pensionării; 
g. Întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale 

salariaţilor (promovat, schimbat funcţie, desfacerea contractului); 
h. Eliberarea legitimaţiilor persoanelor nou încadrate în muncă şi vizarea anuală a 

legitimaţiilor persoanelor angajate; 
J. Întocmirea după criterii obiective a fişelor de evaluare a posturilor; 
J. Încadrarea mediciilor rezidenţi pe bază de repartiţie; 
k. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din 

unitate, conform legislaţiei în vigoare; 
I. Evaluarea permanentă a performanţelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 
m. Întocmirea şi aducerea la cunoştinţă a fişei postului pentru personalul din subordine şi 

verificarea existenţei fişelor postului pentru fiecare angajat în parte; 
n. Eliberarea adeverinţelor salariaţilor în funcţie âe necesităţi; 
o. Furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului 

de venituri şi cheltuieli; 
p. Participă la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de 

specialitate; 
q. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind 

personalul încadrat conform cerinţelor; 
r. Aplicarea Hotărârii Guvernamentale nr.537/2004, pentru aprobarea Norn1elor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003, 
privind protecţia maternităţii la locurile de muncă; 

s. Elaborarea conform reglementărilor legale în vigoare a documentaţ.iei necesare pentru 
deblocarea cât mai rapidă a posturilor vacante respectiv a documentaţiei privind 
suplimentările de posturi într-un număr suficient pentru a asigura normarea necesară 
desfăşurării unui act medical de calitate. 

t. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 
Planului anual de achiziţii al spitalului; 

u. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
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de membru al Colegiului Medicilor pentru medici iar pentru cadrele medii autorizaţiile de 
liberă practică în vederea încheierii contractului de furnizării de servicii medicale. 

(2)Biroul Salarizare are următoarele atributii: 
a. Asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizaţii de conducere, 

salarii de merit, spor vechime, spor pentru condiţii deosebite, gărzi, indemnizaţii, premieri 
anuale, indemnizaţii de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b. Întocmirea fişelor fiscale şi depunerea lor la Administraţia financiară în termenul prevăzut 
de lege conform Codului Fiscal( Legea nr.571/2003); 
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c. Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată 
către bugetul asigurărilor sociale, întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a 
asigura\ilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului pentru ajutorul de şomaj, 
întocmirea declara\ici privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
FNUASS conform Ordinului nr.112/2011. 

d. Întocmirea declaraţiei privind eviden\a nominală a asiguraţilor care au beneficiat de 
concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii conform 0.U.G.nr.158/2005; 

e. Completarea certificatelor de concediu medical potrivit Ordinului CNAS 
nr.233/14.03.2006; 

f. Totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă 
avut în ultimele 12 luni în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru 
angajaţii unităţii; 

g. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind 
fondul de salarii; 

h. Întocmirea fişelor de evidenţă ale salariaţilor; 
1. Verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat; 
J. Participarea la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului fumizând date 

de specialitate; 
k. Aplicarea Hotărârii nr.537/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003, privind protecţia maternităţii 
la locurile de muncă; 

I. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
111. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al spitalului; 

Art.101. Compartiment Juridic este subordonat managerului unităţii. 
In conformitate cu Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea funcţiei de consilier 

juridic are următoarele atribuţii: 
1. asigurarea întocmirii formelor pentru susţinerea în justiţie a drepturilor unităţii; 
2. asigură asistenţă juridică în cadrul negocierilor cu terţii în vederea încheierii contractelor 

comerciale civile, contracte de muncă, contracte prestări servicii, acte care produc efecte civile, 
juridice, financiare şi patrimoniale etc.; 

3. avizează pentru legalitate, actele care angajează răspunderea patrimonială a spitalului, 
precum şi orice acte care produc efecte juri di ce; 

4. reprezintă şi apără interesele unităţii în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor 
judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în faţa oricărei alte structuri 
prevăzute de lege, în baza delegaţiei dale de către conducerea spitalului; 

5. asigură cadrul legal pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii; 
6. întocmeşte proiecte de contracte sau alte acte cu caracter juridic privind activitatea unităţii, 

cu excepţia celor care intră în competenţa altui compartiment; 
7. urmăreşte apariţia actelor normative şi inforn1ează conducerea unităţii asupra apariţiei lor; 
8. reprezintă pe baza delegaţiei semnată de conducătorul unităţii, interesele instituţiei în faţa 

instanţelor de judecată; 
9. verifică cereri, sesizări sau reclan1aţii repartizate spre rezolvare de conducătorul unităţii; 
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termenelor de judecafft şi de exercitare a căilor de atac; 
11. asigură reprezentarea unităţii în faţa orgaJ1elor de judecată, înaintează şi susţine căile de 

atac, înaintează titlurile executorii judecătoreşti, în vederea recuperării unor eventuale debite; 
12. asigură consultanţă de specialitate şefilor de secţii, servicii şi compartimente, la solicitarea 

acestora; 
13. colaborează cu Serviciul Aprovizionare, Transport, Achiziţii publice - contractare, şi cu 

Direcţia tehnic- administrativă, la întocmirea contractelor de prestări servicii cu terţe persoane fizice 
. şi juridice la negocierea conţinutului clauzelor şi respectarea clauzelor contractuale; 
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14. se ocupă de recuperarea în instanţă a cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări 
corporale, accidente rutiere, sesizări ale organelor de cercetare penală; 

15. participă la elaborarea R.0.F. şi R.0.l., si acorda viza de legalitate a acestora; 
16. apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată; 
17. verifică şi avizează şi răspunde din punct de vedere al legalităţii pentru dispoziţiile emise 

de unitate: 
18. participă la elaborarea şi avizează contractul colectiv de muncă la nivelul spitalului 
19. obţine titlurile executorii şi sesizează contabilul şef/director financiar-contabil 
20. monitorizează modul cum sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii 

unităţii 

21. participă la redactarea răspunsurilor la solicitări interne/externe (angajaţi, pacienţi, mass
media etc.) 

Art.I 02. Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale 
Structură în subordinea Managerului Spitalului judeţean de Urgenţă Buzau 
(1) Atribuţii: 

a. pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 
b. coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii 

manualului calităţii 
procedurile 

c. coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul 
unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator, etc. ş1 a 
standardelor de calitate 

d. coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor 
e. colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de 

management al calităţii 
f. implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite 
g. asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor refţritoare la managementul calităţii declarate 

de manager 
h. asigură impelentarca şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu 

cerinţele specifice 
1. coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului 

acţiuni de îmbunătăţire sau corective ce se impun 
J. coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii 
k. asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în 

scopul asigurării sănătăţii pacienţilor 
1. asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii. 
m. analizeaza rezultatele utilizarii protocoalelor si ghidurilor de practica adoptate in spital 

Art.103.Biroul Achiziţii-contracte 
(l)Are următoarele atribuţii: 
a. Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi orice alt fel de 

achiziţii, prin colaborarea cu Biroul Juridic din unitate, asigurând instruirea directă sau indirectă a 
personalului din subordine; 

b. Întocmirea conform prevedirilor legale a documentaţiei aferente fiecărui mod de achiziţie ş1 
răspunderea pentru daunele sau prejudiciile produse unităţii prin întocmirea greşită a acestora; 

c. Întocmirea listelor cu membrii comisiilor de recepţie şi ai comisiilor de evaluare a ofertelor; 
d. Cunoaşterea şi aplicarea Ordinului 771/2004, privind încheierea şi derularea contractelor de 

achiziţie publică pentru medicamente, materiale sanitare şi reactivi, precum si prevederile OUG 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

e. Încheierea comractelor economice cu furnizorii şi urmărirea graficului de livrări pentru materiale 
necesare unităţii; 
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Asigurarea aprovizionării unităţii cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii; 
g. Efectuarea în permanenţă a studiului de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ; 
h. Stabilirea necesarului de produse pentru funcţionarea normală a spitalului, asigurând realizarea 

părţii corespunzatoare a Planului anual de achiziţii; 
Efectuarea licitaţiei electronice; 

.i· Recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor primite de la furnizori şi asigurarea depozitării 
acestora în condiţii conform cu normele în vigoare; 

k. Întocmirea dărilor de seamă specifice activităţii de aprovizionare; 
I. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
m. Efectuarea unei raportări saptămânale a problemelor de aprovizionare ale spitalului; Asigurarea 

amenajărilor şi condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor a depozitelor şi magaziilor, 
având o preocupare specială pentru pregătirea obiectelor de conservare (butoaie, bidoane, saci, 
containere etc ); 

n. Asigurarea instruirii şi respectării normelor de protecţie a muncii şi a celor de igienă de către 
personalul din cadrul serviciului; 

o. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse proprii în vederea realizării părţii corespunzătoare a 
Planului anual de achiziţii al spitalului; 

Art.104.Compartiment relaţii cu publicul 
(1 )Are următoarele atribuţii: 

a. Întocmeşte documentele de planificare anuală a comunicării, la nivelul unităţii, 
b. Gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii de 

către presa scrisă şi audio - vizuală şi prezintă Managerului analize şi sinteze gen „revista 
presei" 

c. Asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al Spitalului 
d. Evaluează lunar stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi raportează Managerului 

rezultatele analizei efectuate, 
e. Sprijină pe timpul documentări şi furnizează informalii de interes public ziariştilor din mass

media, 
f. Pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală a inforn1aţiilor referitoare la cele mai 

importante evenimente din activitatea Spitalului 
g. Redactează proiecte de răspuns la petiţii, materialelor apărute în presa centrală şi locală care 

vizează personalul şi compartimentul din care fac parte , cu aprobarea şefului structurii 
respective, 

h. Organizează, în urma deciziei conducerii şi cînd situaţia concretă impune acest lucru conferinţe 
sau brefing-uri de presa, iar după desfăşurarea acestora infom1ează conducerea despre 
problemele deosebite, 

1. Realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei 
Internet, 

.J. Prezentarea, în numele conduceri Spitalului, a poziţiei oficiale faţă de diferite cazuri, situaţii în 
care instituţia este vizată 

k. Transmiterea operativă, prin apanţ11 publice, a unor informaţii reale ş1 credibile în cazul 
producerii unor evenimente deosebite. 

AiriJU5. PROCEDIJRA DE ACCES A P~I>REZENT,A_._NT!LO!~ M~A_SS-MEDIA JN S_.T.lLRz 
(!)Pentru evenimente medicale deosebite{accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, 
calamitati, etc.}, reprezentantii mass-media vor avea acces in spital pe la intrare Triaj si vor fi primiti 
în holul intrare-triaj. 

- dupa stabilizarea pacicntilor si obtinerea unui diagnostic de internare, toate informatiile 
solicitate de presa vor fi communicate de medicul sef UPU, medicul scf de tura sau medicul sef de 
garda. Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic si tinind cont de Legea 
46/2003, privind drepturile pacientilor; 

. , declaratiile vor fi dale in ace las timp pentru ioti reprezentantii mass-media; 
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- va precizam faptul ca holul mare din cadrul Unitatii Primire Urgente nu este spatiu public, 
acesta facind parte din structura sectiei UPU ; in cazul unui accident colectiv, de orice natura, holul 
poate fi folosit ca spatiu de consultatii ; 
(2)Pentru alte informalii ce tin de reabilitarea spitalului, constructii, transformari, acestea vor fi 
fl.trnizate mass-mediei prin purtatorul de cuvant al SJUBz 
(3)Acccsul in spital, pentru orice fel de informatic solicitata se poate face numai cu avizul sefului de 
sectie si în intervalul de timp precizat de acesta; 
(4)Presa are acces neingradit in urmatoarele situatii: 

- cand insoteste o delegatie oficiala{Ministru, Secretar de stat, etc.} cu acordul acestora; 
- insolita de Manager si/sau ceilalti Directori din Comitetul Director al SJUBz. 

(S)Pentru o buna colaborare intre SJUBz si reprezentantii mass-media, va rugam sa ne transmiteti 
numele persoanelor ce fac parte din echipa dumneavoastra(reporter, cameraman) si nr. de telefon al 
acestora , acestea fiind-se necesare pentru emiterea acreditatilor. 

Art.106. Biroul Audit public intern 
(!)Are următoarele atribuţii: 
a. Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică erorile apărute, 

gestiunea defectuoasă, fraudele şi propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi 

sancţionarea celor vinovaţi, după caz; 
b. Supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei de planificare, programare, 

organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor; 
c. Evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie 

existente în cadrul unităţii utilizează resursele financiare, umane şi materiale îndeplinirii 
obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite; 

d. Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control precum şi a riscurilor asociate unor 
astfel de sisteme şi propunerea de măsuri pentru corectarea acestora sau pentru diminuarea 
riscurilor după caz; 

(2)Compartimentul de Audit Intern va întocmi raport de co-nstatarc cu concluziile şi recomandările 

auditorilor interni împreună cu întreaga documentaţie care susţine respectivele constatări, concluzii şi 
recomandări. O dată cu raportul de Audit Intern trebuie prezentate obligatoriu punctele de vedere ale 
persoanelor implicate în activităţile audiate. Raportul va fi semnat de auditori pe fiecare pagină, se 
înregistrează şi se păstrează în orginal în dosare speciale timp de 10 ani. 
(3)0peraţiunile care fac obiectul Auditului Intern sunt examinate de regulă pe tot parcursul acestora 
din momentul iniţierii până în momentul finalizării executării lor efective. 
( 4)Atribuţiile Compartimentului de Audit Intern vor fi îndeplinite în mod obiectiv independent, cu 
profesionalism, integritate şi respectând prevederile codului de etică, nonnele şi instrucţiunile emise de 
Ministerul Finanţelor. 

Art.I 07. Serviciul Statistică şi Informatică 

(!)Are următoarele atribuţii: 
a. Întocmeşte situaţiile statistice ale spitalului (lunar, trimestrial, semestrial, anual); 
b. Operează Foile de Observaţie Clinice Generale în programul naţional DRG; 
c. Coordonează exporturile de date din Sistemul DRG de la pavilioanele Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău, centralizarea acestora şi trimiterea la INCDS Bucureşti; 
J. Preia şi pre1ucre:ază datele - la 1îivel de pacient~ de la fr~CDS Bucureşti; 
e. Preia de la Biroul Internări - Externări "mişcarea zilnică a bolnavilor"; 
f. Urmăreşte compatibilitatea Foilor de Observaţie operate în DRG cu " mişcarea zilnică a 

bolnavilor"; 
g. Rapo1iează lunar Comitetului Director situaţia indicatorilor realizaţi; 
h. Asigură realizarea şi prezentarea la timp, conform legii, a indicatorilor de performanţă ai 

managementului Spitalului precizaţi în Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.862/30.06.2004; 
1. Asigură realizarea şi pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de Managerul unităţii; 
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l Asigură raportarea şi validarea ulterioară a cazurilor prin sistem DRG, în colaborare cu comisia de 
validare condusă de Directorul Adjunct Medical; 

k. Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de conducerea unităţii în contextul şi pentru buna 
desfăşurare a activităţii; 

I. Operarea şi raportarea concediilor medicale în programul impus de Casa Naţională.; 
m. Urmărirea efectuării cont.rolului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
n. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al spitalului; 

ArUJ)_.Ş. Serviciul aprovizionare-transport 
(1 )Atribuţii: 

a. eentralizeaza necesarul de aprovizionat cu materiale sanitare, materii si materiale ; 
echipamente ; materale de birotica; intretinere si curetenie ; piese auto ; materiale de reparatii 
si constructii ; obiecte de inventar si mijloace fixe, in vederea bunei desfasurari a activitatii 
institutiei ; 

b. investigheaza si depisteaza furnizori de produse in vederea transmiterii cererilor de oferta, pret, 
pentru produsele solicitate, conform referatelor prin nominalizarea acestora (a furnizorilor) ; 

c. urmareste si raspunde de completarea dosarului cu toate piesele necesare in vederea convocarii 
comisiei de evaluare si selectare a ofertelor pentru grupa de produse aflata in portofoliu ; 

d. intocmeste note de comanda pentru produsele solicitate si contractate, în limita necesarului 
aprobat, cu respectarea preturilor selectate, pentru care ii revine întreaga responsabilitate ; 

e. participa in comisia de receptie pentru produsele aprovizionate ; 
f. raspunde de aplicarea întocmai a prevederilor Legii 500/ 2002, Legea finantelor publice, a 

normelor metodologice 1702/ 2002 si Normelor proprii nr. 3538/ 2003 in sensul ca : urmareste 
respectarea intocrnai a angajamentelor bugetare si legale pe subdiviziunile clasificatiei 
bugetare si in cadrul creditelor bugetare aprobate prin BVC defalcat pe trimestre ; 

g. intocmeste documentele necesare pentru : 
înmatricularea autoturismelor aflate in dotarea spitalului ; 
încheierea asigura.rilor auto de raspundere civila; 
elaboreaza situatia consumurilor si stocurilor de carburanti, uleiuri, accesorii si piese de schimb 
auto; 
efectueaza inspectia tehnica, zilnica a autoturismelor, conform certificatelor de garantie si 
intretinere ; 

h. controleaza daca conducatorii auto utilizeaza si intretin, in calitate de gestionar, autoturismele 
aflate în dotarea spitalului si daca asigura transportul in siguranta ; 

1. primeste si executa orice alte sarcini din partea conducerii unitatii. 
J. primeste, pastreaza si elibereaza bunurile aflate in gestiune ; sa cunoasca si sa asigure evidenta 

tehnico-operativa ca o îndatorire obligatorie ; 
k. sa raspunda prompt inventarelor trimestriale si prin sondaj ;sa intocmeasca receptiile cu tot ce 

implica ele ; 
I. sa asigure curatenia si pastrearea corespunzatoare a bunurilor ; 
m. sa cunoasca specimenele de semnaturi a celor ce semneaza bonuri de consum ; 
n. sa atentioneze conducerea unitatii, cand spatiile de depozitare nu sunt corespunzatoare ; 
o. primeste si executa orice alte sarcini din partea conducerii unitatii. 

f-\rtr.109. Serviciul Administrativ-tehnic: 
(1 )Atribuţii: 

a. asigurarea măsurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc, în 
condiţii de eficienlă maximă; 

b. asigurarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative; 
c. realizarea măsurilor de protecţia muncii şi aducerea Ia cunoştinţă a întregului personal, a 

normelor de igienă şi protecţia muncii; 
d. luarea măsurilor necesare pentru î111bunătălirea condiţiilor de confo1~·t::_; __ "'.':-'.:-:'.:;";~'iW~iiii~ 
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e. urmărirea verificării la timp şi în bune condiţii a aparaturii şi utilajelor din dotare; 
f. asigurarea recepţionării, manipulării şi a depozitării corespunzătoare a bunurilor; 
g. asigurarea funcţionalităţii în bune condiţii, a spălătoriei, a lenjeriei, garderobei bolnavilor; 
h. asigurarea întreţinerii clădirilor, instalaţiilor şi inventarului unităţii; 
J. asigurarea aplicării şi respectării normelor P.S.I.; 
.J. asigurarea întreţinerii curăjeniei; 
k. îndrumarea şi controlul cu privire la buna gospodărire şi conservare a bunurilor, 

funcţionalitatea spălătoriei, condiţiile de cazare a bolnavilor, întreţinerea curăţeniei; 
I. urmăreşte executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente şi capitale contractate de 

unitate; 
m. răspunde de gospodărirea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile; 
n. asigură recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor din dotare 

conform legii; 
o. asigură respectarea normelor de pază, protecţia muncii, precum şi cele necesare pentru 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 
p. repartizează mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe locuri de folosinţă; 
g. întocmeşte propuneri privind cheltuielile de întreţinere şi administrativ gospodăreşti ale 

spitalului; 
r. asigura verificarea, exploatarea, reglarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, dotării 

echipamentelor tehnologice, conform prescripţiilor; 
s. asigură, verifică şi certifică desfăşurarea curăţeniei de întreţinere, igienizare şi salubrizare; 
t. urmăreşte modul de utilizare al bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar), intervenţiile 

efectuate asupra acestora şi costurile aferente acestor operaţii, propunând măsuri de optimizare 
privind funcţionarea lor sau de scoaterea din uz (casare); 

u. asigură securizarea şi verifică calitatea fluxului infom1aţional (convorbiri telefonice, 
corespondenţă, fax-uri, etc.); 

v. !11 sezonul de iama, organizeaza actiunile de dezapezire in vederea degajarii principale/or 
cai de acces (acces auto, trotuare pietonale, depozite; ateliere, tabloul general de distibutie 
electica etc.). 

w. îndeplineşte şi alte sarcini din dispoziţia conducerii. 

(2)Regislratura 
a. asigurarea primirirea, circuitului, păstrării şi evidenţei corespondenţei 
b. primeşte, şi înregistrează corespondenţa intrată în unitate şi o prezintă conducerii prin 

Secretariat pentru a dispune, prin rezoluţia, repartizarea către secţii, servicii, compartimente; 
c. transmite corespondenţa primită de la compartimentul secretariat către secţii şi serviciile de 

specialitate spre rezolvare; 
d. expediază corespondenţa către exterior conform normelor legale 
e. gestionează timbrele poştale 152 

(3) Arhiva- atribuţii 

a. elaborează nomenclatoarele arhivistice cu consultarea serviciilor şi compartimentelor interne 
conform Legii nr. 16/1996 - Legea arhivelor; 

b. realizează sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării, potrivit nomenclatorului; 
c. primeşte documentele spre arhivare, Ic înregistrează în Registru de intrări, leagă dosarele; 
,.:J „1:1_·--·-~~:=: ~~~:: .......... -r;+.,,.,"t.-.. ,..,; <=>-v+ ... ...-,...,o. ..-la. .,....,,. rl1>r-11tr1p.nfPlP ~f1~+P În !=!rhivi'i l!=! i;:nlirit!=lrP!=l 
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serviciilor şi compartimentelor din spital; 
e. răspunde de respectarea termenelor de păstrare a documentelor, clasează, selecţionează şi predă 

materialul de arhivă care a îndeplinit termenul de păstrare; 
(4) Secretarial 

a. asigura efectuarea de secretariat la nivelul spitalului 
b. reprezintă interfaţa cu personalul anagaj at şi cu personalul din afara unităţii; 
c. preia corespondenţa de la registratură în vederea repartizării de către conducere servicii lor 

interesate spi;r;: rezolvare; 
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ci. pregăteşte corespondenţa compartimentului registratură pentru expediere /predare către 

structurile unităţii spre rezolvare; 
c. preluare, transmitere mesaje şi legături telefonice; 
f. redactarea înscrisurilor dictate de conducere; 
g. dasarea documentelor; 
I:. preluarea corespondenţei emisă de serviciile şi compartimentele din unitate şi care le prezintă 

conducerii în vederea semnării; 
1. înscrierea personaleor în audienţă; 
.J. asigură evidenţa secţiilor, laboratoarelor, serviciilor de numire, nominalizarea personalului de 

conducere, adresele şi numărul de telefon (fix, mobil); 
k. asigură evidenţa autorităţilor publice locale şi centrale precum şi personalul din conducerea 

acestora; 
l. ţine evidenţa deplasărilor; 

m. înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării unor lucrări primite prin fax; 
n. multiplicarea materialelor în vederea repartizării lor pe secţii sau servicii; 
o. rezolvă problemele de protocol, de desfăşurare în condiţii bune a întâlnirilor cu persoane din 

afara unităţii; 
p. organizarea şedinţelor; 

Art.110. Compartiment Tehnic 
(!)Atribuţii: 

a. Urmăresc efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi 

cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi; 
b. Asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor; 
c. Stabilesc cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor ş1 propune măsuri 

corespunzătoare; 

d. Efectuează montarea instalaţiilor ş1 utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi 

competenţele stabilite; 
e. Întocmesc planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru aparatele, 

utilajele şi instalaţiile medicale necesare spitalului; 
f. Stabilesc necesarul de materiale de întreţinere, asigurând realizarea la timp a părţii 

corespunzătoare a Planului anual de achiziţii; 
g. Asigură buna organizare şi gospodărire a atelierului tehnic şi răspund de personalul aflat în 

subordine; 
h. Iau măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a 

incendiilor; 
1. Răspund de efectuarea periodică a verificării instalaţiilor electrice şi tehnice, pentru 

desfăşurarea activităţii în condiţii optime; 
.J. Întocmesc calculul pentru utilităţi consemnate de consumatorii aflaţi în administrarea spitalului; 
k. Urmăresc existenţa autorizaţiei de funcţionare ISCIR şi a valabilităţii acesteia pentru centralele 

termice şi lifturile din cadrul unităţii precum şi reactualizarea acestora; 
l. Întocmesc documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare conform legii în 

vigoare; 
m. Întocmesc documenţatia tehnică necesară în vederea iniţierii şi desfăşurării procedeelor de 
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n. Coordonează echipele de lucru astfel încât în cazul deficienţelor intervenite în mod neaşteptat 
să se poată interveni în timpul cel mai scurt pentru remedierea acestora; 

o. Asigură introducerea în Planul anual de achiziţii a tuturor necesităţilor de service şi autorizare 
pentru toată aparatura existentă în patrimoniul spitalului; 

p. Pentru buna desfăşurare a activităţii şi respectarea circuitului actelor, toate documentele cu 
semnătură care sunt prezentate către serviciul financiar vor fi predate pe bază de registru; 

q. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului; 
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At:U1J. Compartiment Securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă 
(I )Atribuţii în activitatea de Securitatea muncii , PS!, protecţia civilă şi situaţii de urgentă: 
a. Efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou angajat în unitate conform 

legislaţiei în vigoare; 
b. Efectuează măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol; 
c. Dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când constată o 

stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 
d. Solicită informaţii de la orice persoană care participă la procesul de muncă cu privire la activitatea 

de protecţie a muncii; 
e. Controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor 

profesionale; 
f. Verifică periodic, dar nu la mai mult de 1 an, sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se 

încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate 
de către organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi 

organizatorice de reducere a acestora când este cazul; 
g. Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţia muncii atât prin cele trei 

forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de 
perfecţionare; 

h. Elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, 
participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de 
punerea lor în funcţiune; 

1. Participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora; 
J. Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin 

identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională î în vederea eliminării sau 
diminuării riscurilor după caz, prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

k. Instruieşte periodic, conform programului aprobat personalul pe linie de protecţia muncii, PSI şi 

exploatarea utilajelor; 
I. Urmărîrea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intTă în competenţa serviciului; 
m. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al spitalului; 

Art.112. Compartiment Internări 
( 1 )Atribuţii : 

a. Asigură corectitudinea datelor din Foaia de Observaţie Clinică Generală pentru fiecare pacient 
în momentul internării, la nivel ul Biroului de Internări; 

b. Realizează înregistrarea FOCO în Registrul de Internari-Externări; 
c. Efectuează" mişcarea zilnică a bolnavilor" în colaborare cu asistentele şefe de secţie; 
d. întocmeşte deconturile pacienţilor care nu dovedesc calitatea de asigurat; 
e. Întocmeşte răspunsurile privind cheltuielile de spitalizare, în urma adreselor primite de la, 
r diferitele institutii si instante judccatoresti (Poliţie, Parchet, Judecătorie); 
g. Întocmeşte situaţiile privind pacienţii internaţi în urma accidentelor rutiere, accidentelor de 

muncă, agresiunilor şi calculează suma aferentă spitalizării; 
h. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a 

Planului anual de achiziţii al spitalului; 

Capitolul V/, Drepturile pacientului conform legii nr.4612003: 
Art.Jl.1(1 )Noţiuni : 

Pacient= persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate . 
Discriminare = distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, 
vârstei, apartenenţa etnică, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei 
personale. 
Îngrijiri de sănătate= servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical 
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Intervenţie medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic 
preventiv, terapeutic sau de reabilitare . 
îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci 
când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile 
acordate în apropierea decesului. 

bJ.LlJ!(.(1 )Drepturile pacien\ilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare prin 
Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 386/2004; 
Q)Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, în 
conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 
(3)Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare. 

Art.115. Dreptul pacientului la informaţia medicală 

,_. 

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la 
modul de a le utiliza. 
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de 
servicii de sănătate. 
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie sa 
le respecte pe durata spitalizarii. 
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale 
propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile 
propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, 
precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. 
Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte sa fie informat în cazul în care informaţiile 
prezentate de către medic i-ar cauza suferinta; Informaţiile se aduc la cunostinta pacientului 
într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care 
pacientu] nu cunoaşte limba romana, informaţiile i se aduc la cunostinta în limba maternă ori în 
limba pe care o cunoaşţe sau, după caz, se va cauta o alta fonna de comunicare._ 
Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat şi de a alege o alta persoana 
care sa fie informată în locul sau. 
Rudele şi prietenii pacientului pot fi informali despre evoluţia investigatiilor, diagnostic şi 

tratament, cu acordul pacientului. 
Pacientul are dreptLtl de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală. 
Pacientul are dreptul sa solicite şi sa primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, 
diagnosticului, tratamentului şi•ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii. 
Pacientul/aparţinătorii şi vizitatorii au dreptul la accesul neigradit la registrul de sugestii, 
reclama/ii si sesizari asţfel: 
in mod direct prin completare in registrul existent la nivelulfiecarei sectiilcompartiment 
prin depunerea unei sugestii, reclamatii si sesizari scrise in cutia special amenajata situata 
la nivelul Spitalului, hol acces intrare conducere - în faţa Comp. Juridic. Acestea se vor 
colecta de către reprezentantul compartimentului reia/ii cu publicul, se vor înregistra în 
registrul de petifii şi reclama/ii si ulterior se vor analiza în Comisia de analiză, pltîngeri şi 
reclamaţii, desemnată prin decizia managerului Spitalului şi În Consiliul de etică. 111 funcţie 
de obiectul petiţiei acestea vor fi direcţionate către compartimentului specializat, competent 
În soluţionarea acesteia. 
De asemenea pe site-ul spitalului exista o adresa de mail unde se pot transmite toate 
sugestiile, reclamaliile si sesizarile. Pentru evitarea delatiunii se iau in considerare doar acele 
documente care vin cu precizari clare in lega/ura cu evenimentul semnalat si care sunt 
semnate. Petitiile gresii indreplate vor.fi redireclionate in termen de 5 zile de la inregistrare 
ca/re compartimentul/ serviciul care are atributii de solutionare cu obligativitatea informarii 
pete/ionarului cu privire la acest demers. 

Hl!R'egula-me.n( de Organizare ş1 Funcţionare 
de lJ;·genţă Bu.zău 



Pacientul are dreptul de a circula liber in sectia in care este internat, exceptie facand 
perioadele de vizita medicala ce impun prezenta obligatorie in salon, carantina si statusu/ 
pacientului (imobilizat). 
Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la extemare, un rezumat scris al 
investiga(iilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizârii; 

ArJ.l~Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viata privată şi anonimatul a pacientului 
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, 
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi fumizate numai în cazul în care pacientul îşi da 
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 
În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, 
implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. 

Art.117. Pacientul are acces la datele medicale personale. 
(1) Orice amestec în viata privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care 

aceasta imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu 
consimţământul pacientului. 

(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru 
sănătatea publica. 
Art.118.Drepturile pacientului în domeniul reproducerii 

Dreptul femeii la viata prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi 
imediat pentru viata mamei. 
Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie ş'i servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale 
normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare. 

Art.119 (I) Dreptul femeii de a hotărî dacă sa aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului 
prevăzut la art. 26. 
(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea 
reproducerii. 
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri. 
Art.120.Drcpturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale 
(I) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi sa recurgă la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de 
tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. 
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează 
de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi se aduc la cunostinta publicului. 
,:\rt~l21(1lJntervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de 
dotare necesare şi personal acreditat. 
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta apărute în situaţii extreme. 
Art.122.Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 
Art.123.Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de 
sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul 
de îngrijire şi tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial. 
Art.124. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din 
alară spitalului. 
Art.125(1) Personalul medical sau nemedica! din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul 
nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd 
reglementările de plata legale din cadrul unităţii respective. 
(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donaţii, cu 
respectarea legii. 
Art.126(1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pana la ameliorarea stării sale de 
sănătate sau pana la vindecare. 
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(2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi 
medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicina generală, 
oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacicntii au dreptul la 
serviciile comunitare disponibile. 
Ar!.127.Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicală de urgenta, de asistenta 
stomatologica de urgenta şi de servicii farmaceutice, în program continuu. 

Art.128.Consimţământul pacientului privind intervenţia medical 
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, 
răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie 
explicate pacientului. 
Când pacientul nu îşi poate exprima vointa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenta, 
personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a 
voinţei acestuia. 
În cazul în care pacientul necesita o intervenţie medicală de urgenta, consimţământul 
reprezentantului legal nu mai este necesar. 
În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat 
în procesul de luare a deciziei atât cat permite capacitatea lui de înţelegere. 

Art.129(1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca intervenţia este în interesul 
pacientului, iar reprezentantul legal refuz.a sa îşi dea consimţământul, decizia este declinata unei 
comisii de arbitraj de specialitate. 

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacientii internati în spitale şi din 2 
medici pentru pacientii din ambulator. 
Art.130.Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor 
produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu 
care acesta este de acord. 
Art.131.Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical 
clinic şi la cercetarea ştiinţifică. -Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt 
capabile sa îşi exprime vointa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă 
cercetarea este facula şi în interesul pacientului. 
Art.132.Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul sau, cu 
excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectarii 
unei culpe medicale. 
Art.133. Obligatiile pacienţilor: 

a. Să respecte regulile ce se aplică în spital; 
a. Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital; 
b. Să respecte progranrnl de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital; 
c. Să nu deterioreze bunurile din spital; 
d. Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării; 
e. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie; 
f. Să nu părăsească spitalul rară aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are 

drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat; 
g. Să păstreze şi să predea în bune condi(ii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite pentru 

şederea în spital; 
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art.3(1 ). Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personalul incadrat in unitate, de catre pacienti, 
apartinatori precum si orice alta persoana care se afla in unitatea sanitara. 
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6r.t!35_(l)Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov este o unitate sanitară fără personalitate 
jciridică în structura Spitalului .Judeţean de Urgenţă Buzău care asigură asistenţă medicală de 
specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor în regim spitalizare de zi şi ambulatoriu 
de specialitate şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare - Ordinul Ministerului Sănătăţii 
nr. 1144/7 iulie 2011. 
(2)Ccntrul de Sănătate multifuncţional Pîrscov, organizează, îndrumă, controlează şi evaluează starea 
de sănătate a persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate socio- economică, militând pentru 
organizarea dezvoltării economice şi sociale în favoarea sănătăţii şi creşterii calităţii vieţii. 
În acest scop: 

a) Analizează starea de sănătate a populaţiei şi activitatea serviciilor de sănătate de pe rază 
localităţii Părscov. 

b) Acţionează şi răspunde pentru creşterea calităţii în domeniul serviciilor medicale. 
c) Identifică şi ierarhizează problemele de sănătate în funcţie de importanţă, fregvenţă, gravitate, 

consumul medical şi impactul social al problemelorde sănătate şi de asistenţă medicală 
Art.131).Potrivit criteriilor pentru clasificarea de categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare este 
încadrat ca centru de sănătate multifunctional. 
(2)În cadrul Centrului de Sănătate M L;ltifuncţional Pîrscov îşi desfăşuară activitatea personalul de 
specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar, angajat al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău în structura căruia functionează Centrul. 
(3)Încadrarea cu personal m'edico-sanitar de specialitate şi auxiliar sanitar se realizează potrivit 
normativelor de personal în vigoare aferente fiecărei structuri care este aprobată în cadrul Centrului de 
Sănătate Multifuncţional. 

(4)În cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Pîrscov îşi pot desfăşura activitatea şi alte categorii 
de personal: personal de pază, muncitori calificaţi şi alte categorii de muncitori , care se asigură de 
către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău în Structura căruia se află Centrnl. 

Art137.Finanţarea Centrulului de Sănătate Multifuncţional Părscov este asigurată de către Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Buzău în structura caruia funcţionează, din_ veniturile proprii ale spitalului 
constituite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind finanţarea spitalelor publice, prin 
suplimentarea corespunzătoare a bugetului acestei unităţii sanitare prin acte adiţionale la contractile, 
încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău, precum şi din sumele alocate din bugetul 
M.S şi din bugetele locale confom1 legii. 
Ar.t.138.Spitalul .Judeţean de Urgenţă Buzău în structura căruia funcţionează Centrul de Sănătate 

Multifuncţional Pîrscov are obligaţia asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea următoarelor 
cheltuieli: 

a) asigurarea medicamentelor, materialelor sanitare, aparaturii şi dispozitivelor medicale necesare 
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a asistenţei medicale ambulatorii de 
specialitate, precum şi pentru spitalizare de zi; 

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului de specialitate medico- sanitar, auxiliar sanitar 
şi a altor categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului de sănătate 
multifuncţional Pîrscov; 

c) asigurarea condiţiilor igienico -sanitare de funcţionare; 
d) activităţi administrativ - gospodăreşti; 

Art.139.Salarizarea personalului medical al Centrului de Sănătate Multifuncţional Pîrscov , precum şi 
a celorlalte categorii de personal se stabileşte conform legii. 
ArtJAJ!..Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile personalului încadrat precum şi regulile de 
disciplină şi răspundere disciplinară care se acestuia indiferent de durata contractului de muncă. 

2.BStructura organizatorică a Centrului de Sănatate Pîrscov 
tortl4J..Sediul Centrului de Sănătate Multifuncţional Pîrscov este în localitatea Părscov judeţul 
Buzău şi are următoarea structură organizatorică aprobată prin hotărîrea Consiliului Judeţean Buzău 
m.76/27.03.2014 în formă avizată de catre Ministerul Sănătăţii prin adresa nr. XL/A/EN/ 
l 590/25.02.2014. 
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I. Structura functională 
Spitalizare de zi 20 paturi 

Din care: 
- 14 paturi paturi pentru adulţi 
- 6 paturi pentru copii 

- Sală de tratamente cu punct de recoltare probe biologice 
- Cabinete de specialitate 

Medicină internă 

Chirurgie generală 
Obstetrică-ginecologie 

Pediatrie 
0.R.L 

I I. Structura de personal 
Medic ş~f Centrul de Sănătate Multifuncţional Pîrscov 
Compartiment spitalizare de zi~ 

- 6 posturi asistent medical -medicină generală 
- 5 posturi îngrijitoare 

Sală de tratamente cu punct de recoltare probe biologice 
- 1 post asistent medical medicină generală 

Cabinete de specialitate 
Mţgicj!J~jv!eJ!l.ii 

1 post medic 
1 post asistent medical 

~~.Jligg:g_iţ Jl.ţn_CJfll~ __ . 
1 post medic 
I post asistent medical 

_ Q .!i§!«.tri_c,ii :gLn_e_c9 J QgLe 
1 post medic 
1 post asistent medical 

P_e_djfltri~ 
1 post medic 

1 post asistent medical 
Q.R.L 
1 post medic 

1 post asistent medical 
Art.142.Centrul de Sănătate Multifuncţional are următoarele atribuţii: 

a. asigurarea cazării în regim spitalizare de zi 
b. asigurarea cazat111amentul ui necesar 
c. asigurarea asistenţei medicale de specialitate, asigurarea primului ajutor medical şi asistenţei 

medicale de urgenţă 
d. activităţile de asistenţă medicală se referă în principal la : depistarea precoce a bolilor cu 

character endemo-epidernic, a celor cu morbiditate crescută - cancer, diabet,-diagnostic 
medical, analize medicale, explorări imagistice şi radiologice, consult medical de specialitate, 
administrare medicaţie în ambulatoriu, recuperare medicală 

c. în caz de boală sau accident grav, când este necesar, îndrumă bolnavi către alte unităţi sanitare 
cu paturi 

f. programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate, urmărind evitarea 
aglomeraţiei şi a amânărilor 

g. execută măsuri specifice de prevenire şi combatere a colilor cronice şi degenerative 
h. organizarea şi efectuarea examenului medical şi controlul medical periodic 

orgai1izarea şi asigurarea tratatnentelor medicale la domiciliul bolnavilor I. 

.J. organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile ( tuberculoze, boli 
venerice) 
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k. întocmirea documentelor medicale pentru bolnavii de pe raza localităţii Pîrscov 
I. efectuarea investigaţiilor necesare precizării diagnosticului de boală 
m. colaborarea cu medicii din dispensarele medicale în acordarea asistenţei medicale a populaţiei 

în profilul respective şi acordarea de consulta\ii de specialitate. 
n. Informarea permanentă a populaţiei privind problemele medico-sanitare importante din 

teritoriu, precum şi asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care la au pentru cunoaşterea şi 

păstrarea propriei sănătăţi 
o. Efectuarea acţiunilor de educaţie sanitară a populaţiei 

Art.143(1).Personalul din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional îşi desfăşoară act1v1tatea în 
program continuu de 6 I 71 8 ore zilnic, corespunzător fiecărui loc de muncă, în conformitate cu 
Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţiile publice din 
sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministerului sănătăţii nr. 870/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
( 2 ) În funcţie de specificul patologiei şi de necesitatea de servicii medicale, în unele specialităţi 
medicale în care nu este necesară prezenţa medicului de 6 I 7 ore se poate organiza activitatea în 
program divizat, în 2 sau 3 zile pe săptămână, conform unui program stabilit de medicul şef al 
Centrului, aprobat de managerul Spitalului, afişat la loc vizibil şi adus la cunoştinţa medicilor de 
familie. 
( 3 ) În situaţia prevăzută la aliniatul ( 2) , medicii de specialitate se asigură din cadrul spitalului în 
structura căruia funcţionează Centru de Sănătate Multifuncţional, cu acordul mrdicului şef de 
compartiment şi cu aprobarea Directorului Medical. 

Art.144.Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îsi desfăşoare activitatea în mod responsabil, 
conform reglementărilor legale, codului de deontologie medicală şi cerinţelor postului. 

Art.14~.Conform Ordinului M.S.nr.1144/7 iulie 2011 pentru aprobarea şi funcţionarea Centrelor de 
Sănătate Mul!ifuncţionale, în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Pîrscov îşi desfăşoară 

activitatea următoarele categorii de personal:_ 
(I) Personal de specialitate medico-sanitar 

- medic şef Centrul de sănătate multifuncţional 
medici de specialitate 
personal mediu (asistente medicale) 

( 2) Personal auxiliar sanitar 
îngrijitoare 

( 3 ) alte categorii de personal pentru activităţi administrativ -
gospodăreşti, care se asigură de către spital. 

Art.146.Atribuţiile personalului Centrului de Sănătate Pîrscov 
(I )Medic şef Centrul de sănătate multifuncţional 

a. Coordonează întreaga activitate a direcţiei medicale; 
b. Are în subordine medici, asistenţi medicali ; 
c. Întocmeşte şi supune spre aprobarea Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău toate 

fişele de post ale angajaţilor din subordine; 
d. Organizează şi răspunde de întreaga activitate din cadrul pe Centrului 
e. Organizează la începutul programului raportul de gardă unde se analizează evenimentele din 

Centru din ultimele 24 de ore stabilindu-se măsurile necesare; 
f. Controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din Centru; 
g. Controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, 

aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte momentul externării bolnavilor; 
h. Organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţia cu paturi; 
i. Organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă, în secţia cu paturi, conform 

reglementărilor în vigoare; 

1161Regulari1ent de Organizare ş1 Funcţionare 

de Urgenţă Buzău 
Data.„.„ ...• „„„„ ... „..sem 



J. Organizează analiza periodică a calităţii muncii de asistenţă medicală împreună cu cabinetele 
cie profil similar din ambulatoriu de specialitate şi ia măsuri corespunzătoare pentru 
\'mbunătăţirea acesteia; 

k. Colaborează cu medicii, şefi ai altor secţii din alte unitati spitalicesti şi laboratoare în vederea 
stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător; 

I. Organizează consulturi medicale de specialitate; 
m. Urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament; 
n. Controlează şi îndrumă, răspunde de aplicarea măsurilor de igienă în vederea prevenirii 

infecţiilor intraspitaliceşti; 
o. Controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a muncii în cadrul Centrului; 
p. Controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a pacienţilor ş1 a 

tratamentului aplicat; 
q. Controlează şi răspunde de eliberarea conform normelor în vigoare şi legale a certificatelor de 

incapacitate temporară de muncă şi a tuturor actelor medco-legale eliberate de secţie; 
r. Răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine; 
s. Controlează si contrasemneaza ieşirea din spital a epicrizei şi a recomandărilor de tratament; 
t. Controlează modul de păstrare în secţie pe timpul spitalizării a documentelor de spitalizare 

(foaie de observaţie, foaie de temperatură, buletin de analize, bilet de trimitere); 
u. Răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al 

secţiei şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor; 
v. Controlează şi asigură prescrierea şi utilizarea medicamentelor contrasemnând condica de 

prescriere zilnică a medicamentelor; 
w. Controlează calitatea alimentaţiei dietetice si prepararea acesteia 
x. Organizează activitatea sanitară educativă şi controlează respectarea regimului de odihnă, 

servirea mesei şi primirea vizitatorilor de către bolnavi; 
y. Controlează permanent ţinuta corectă şi comp01iamentul personalului din Centrul de Sănătate; 
z. Informează conducerea spitalului asupra activităţii Centrului; 
aa. Întocmeşte fişele anuale de apreciere a personalului din subordine; 
bb. Stabileşte programul de lucru în ambulatoriu integrat astfel încât să se asigure accesibilitatea 

tuturor pacienţilor la asistenţă medicală şi evitarea aglomeraţiei; 
cc. Controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru întregul personal din subordine; 
dd. Analizează eficienţa activităţii personalului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, 

luând măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale ce se acordă bolnavilor, de ameliorare 
continuă a adresabilităţii şi a accesibilităţii populaţiei şi utilizarea corespunzătoare a bazei 
materiale; 

ee. Urmăreşte şi ia măsuri de respectarea programului orar de lucru al personalului şi stabileşte 

condiţiile necesare desfăşurării activităţii corespunzătoare în ambulatoriu de specialitate; 
ff. Asigură activitatea periodică a medicilor din ambulatoriul de specialitate în secţia cu paturi, 

potrivit programului stabilit de conducerea direcţiei medicale; 
gg. Organizează deplasarea specialiştilor din ambulatoriul de specialitate dacă este cazul Ia 

dispensarele din teritoriu arondat, analizează concordanţa diagnosticului şi altor indici 
cantitativi şi calitativi ai asistenţei medicale din teritoriu arondat şi ia măsuri corespunzătoare; 

hh. Asigură şi controlează folosirea raţională a fondurilor de medicamente; 
ii. Desfăşoară activitatea de asistenţă medicală potrivit cu specialitatea sa; 
ii. Controlează permanent ţinuta şi comportamentul personalului; 
kk. Organizează şi îndrumă ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine; 
li. Controlează şi răspunde de aplicarea normelor de protecţia muncii; 
mm. Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de dispoziţiile legale pentru funcţia pe care o 

are, precum şi sarcinile stabilite de conducerea spitalului; 
nn. Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regulan1entului Intern 

precum şi ale celorlalte prevederi în vigoare. 
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Art,14(. În cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional îşi pot desraşura activitatea şi alte categorii 
de personal: personal de pază, muncitori calificaţi şi alte categorii de muncitori, care se asigură de 
către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. 
(2) Dispoziţiile privitoare la categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiilor 
medicale/compartimente, Jabolatoare ale Spitalului se aplică în mod corespunzător personalului similar 
încadrat la Centrul Multifuncţional Pârscov. 

Avizat, 
Comitet Director, 
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