INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI
Se aprobă,
Manager,
Ec. Mirela GROSU
FIŞA POSTULUI
NUME:
PRENUME:
1. Denumirea postului: asistent medical cu studii superioare
2.Compartimentul: SECTIA CLINICĂ ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ- Anestezie
3. Cunoştinţe şi abilităţi necesare (Cerinţele postului):
- studii: superioare de specialitate
- experienţă :
- alte cerinţe:
4. Relaţii ierarhice:
- de subordonare – (cui îi este subordonat): medicului sef de sectie, medicului sef de garda,
asistent medical sef sectie
- (pe cine are în subordine): infirmiere , ingrijitoare, brancardieri.
- de colaborare: cu toate compartimentele institutiei.
5. Sarcini şi responsabilităţi efectuate sub supravegherea medicului specialist / primar ATI :
 este subordonata asistentei sefe, medicului sef de sectie si medicului coordonator al punctului de
lucru;
 pregateste medicatia pentru anestezie;
 ajuta si organizeaza consultul preanestezic;
 pregatirea preanestezica a bolnavilor la salon:
 administreaza medicatia la indicatia medicului anestezist la consultul preanestezic;
 efectueaza perfuzii pentru expandare volemica;
 recolteaza probe biologice de urgenta;
 recolteaza sange pentru proba de compatibilitate.
 pregateste aparatul de anestezie:
 monteaza tubulatura la aparat;
 verifica vaporizatorul si circuitul;
 pregateste aspiratia;
 pregateste si verifica sondele de intubatie, de aspiratie dastrica, laringoscopul, masti, tensiometrul,
balonul Ruben, pepete, monitorul,mandrenul, filtrele bacteriene.
 pregateste anestezia:
 pregateste perfuziile;
 monteaza flexula pe o vena periferica;
 dizolva substantele;
 efectueaza comenzi pentru sange si derivate sangvine;
 pregateste materialele necesare pentru cateterizare vasculara;
 verifica medicatia de urgenta;
 participa la realizarea oricarei tehnici anestezice si orice alta monitorizare este necesara:
 monteaza electrozii, manseta tensiometrului, senzorul de O2;
 monitorizeaza tensiunea arteriala, pulsul si saturatia arteriala a O2 (la 5 minute sau mai des);
 injecteaza substantele pentru inductie;
 deserveste medicul pentru intubatia traheala, ventileaza bolnavul;
 asigura continuitatea perfuziilor;
 urmareste pupilele, coloratia tegumentelor, amplitudinea miscarilor respiratorii, diureza, pierderile
in aspirator;
 reinjecteaza in mod repetat la indicatia medicului anestezist;
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administreaza transfuzia de sange si derivate si urmareste evolutia;
posttransfuzionala, raportind imediat aparitia evenimentelor postransfuzionale;
urmareste in paralel timpii operatori;
pregateste substantele pentru trezirea bolnavului;
participa la manevrele de detubare;
transporta bolnavul in serviciul de terapie intensiva sau in sala de trezire urmarind functiile vitale;
descarca medicatia folosita la anestezie si inregistreaza bolnavii anesteziati;
completeaza foile de coduri australiene;
pregateste materialele si asista medicul in realizarea tehnicilor de anestezie loco regionala;
reorganizeaza locul de munca:
demonteaza tubulatura si executa dezinfectia ei;
participa la anestezii generale intravenoase;
pregateste substantele, balonul Ruben si masca;
pregateste pentru orice urgenta laringoscopul si sondele;
supravegheaza bolnavul;
asigura si raspunde de buna utilizare a instrumentarului si a aparaturii cu care lucreaza si se
ingrijeste de buna intretinere a mobilierului pe care il are in dotare;
 pregateste psihic pacientul inaintea anesteziei;
 este obligate sa poarte uniforma si sa respecte graficul de lucru;
 spala si dezinfecteaza mainile, dupa cum este cazul, dupa orice manevra medicala sau dupa orice
contact cu pacientul;
 participa la formarea profesionala si instruirea practica a viitorilor asistenti medicali de anestezie;
 pastreaza secretul professional;
 participa la toate formele de instruire in vederea ridicarii nivelului professional;
 respecta prevederile “Codului de conduita al personalului din spital”.
Responsabilităţi privind asigurarea calităţii serviciilor :
- are responsabilitatea de a asigura calitatea serviciilor medicale;
- se preocupa in limitele competentelor sale de asigurarea asistenţei medicale potrivite pentru toţi
pacienţii, începând cu îngrijirile, pana la investigaţiile şi tratamentele de bază.
- actul medical si ingrijirea pacientului trebuie sa se efectueze cu profesionalism si implicare pentru a se
asigura o calitate ridicata a serviciilor medicale.
Responsabilităţi privind participarea la activități de îmbunătățire a calității:
- participa la activitati de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale
- se implica în realizarea obiectivelor de calitate ale institutiei
-se implica in evaluarea calitatii mediului de ingrijire al pacientului si face propuneri privind
imbunatatirile care se pot realiza.
Responsabilităţi privind administrarea transfuziilor și monitorizarea pacientului transfuzat
Atribuţiile pentru situatiile in care se administreazã sângele total sau componentele sanguine, sunt
urmãtoarele:
a) iau cunoştinţã de indicaţia de transfuzie sanguinã fãcutã de medicul prescriptor;
b) recolteazã eşantioanele pretransfuzionale, completeazã şi semneazã formularul "cerere de sânge"
pentru unitatea de transfuzie sanguinã din spital, în vederea efectuãrii probelor pretransfuzionale;
c) efectueazã controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului;
d) efectueazã transfuzia sanguinã propriu-zisã şi supravegheazã pacientul pe toatã durata administrãrii şi
în urmãtoarele ore;
e) înregistreazã în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate informaţiile
relevante privind procedura efectuatã;
f) în caz de reacţii transfuzionale aplicã procedurile operatorii standard de urgenţã şi solicitã medicul
prescriptor sau de gardã;
g) returneazã unitãţii de transfuzie sanguinã din spital recipientele de sânge total sau componente
sanguine transfuzate, precum şi unitãţile netransfuzate.
Ultimul control pretransfuzional se efectueazã obligatoriu, la patul bolnavului, şi cuprinde
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urmãtoarele:
a) verificarea identitãţii pacientului;
b) verificarea aspectului macroscopic şi a integritãţii unitãţii de transfuzat;
c) verificarea compatibilitãţii dintre unitatea de sânge selectatã şi pacient:
- verificarea documentaţiei;
- înregistrarea în foaia de observaţie
Responsabilități specifice privind întreținerea curățeniei în secții și spații comune, specificate în
fișele de post precum si referitoare la infectii nosocomiale
- contribuie la mentinerea curateniei in sectie si spatiile commune si controleaza pastrarea acesteia.
- ia masuri ori de cate ori se constata lipsa curateniei in sectie sau in spatiile comune.
- respecta procedurile privind curatenia.
- implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
- se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor
adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
- menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
- aplica tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
- informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul
dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
- iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă
semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
- limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi
sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
- menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte
materiale necesare îngrijirii pacientului;
- identifică infecţiile nosocomiale;
- recolteaza examenele recomandate de medicul curant;
- participă la instruirile personalului;
- participă la investigarea epidemiilor;
- asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.
Responsabilitati cu privire la păstrarea secretului profesional al actului medical
- are obligatia de a pastra secretul profesional al actului medical, prin pastrarea confidentialitatii
informatiilor medicale fata de terti.
- pacientul are dreptul la o informare completa asupra propriilor date medicale. 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 furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Responsabilitati cu privire la respectarea confidenţialităţii şi anonimatului pacienţilor
-are obligatia de a pastra fata de terti anonimatul si confidentialitatea asupra datelor de identificare a
pacientului
-in situatiile unor prezentari de caz, nu se vor publica datele personale ale pacientilor.
- filmarea si fotografierea pacientului sunt interzise, iar in scop didactic, se vor efectua numai cu acordul
expres al acestuia.
Responsabilitati cu privire la protejarea datelor cu caracter personal
- ia masuri pentru protejarea datelor cu caracter personal ale pacientului
-informeaza pacientii cu privire la faptul ca li se vor proteja datele cu caracter personal
Responsabilitati legate de accesul personalului medico-sanitar la informaţiile electronice cu privire
la pacient
- datele personale ale pacientilor sunt securizate, accesul la baza de date electronica care le gestioneaza
fiind posibil doar cu parola;
-in derularea activitatilor respecta procedurile care reglementeaza accesul la informatiile electronice cu
privire la pacient.
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Alte responsabilitati:
- acordarea îngrijirilor trebuie să respecte intimitatea si demnitatea pacientului
- în nici o situatie nu se vor face discriminari referitoare la etnia, religia, apartenența politica, etc a
pacienților;
- raspunde de gestiunea bunurilor din patrimoniu ale institutului care ii sunt atribuite.
- raspunde material, potrivit codului muncii si prevederilor legii nr. 22 din 18 noiembrie 1969, pentru
pagubele cauzate in gestiune, dupa caz; incalcarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor
atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrative, penala sau civila dupa caz;.
Conform legii 319 / 2006 privind protectia muncii si Ordinul Ministerului Sanatatii Publice
nr. 916 / 2006 privind normele de prevenire ale infectiilor nozocomiale adaugam:
Ordinul nr. 916 / 2006 privind prevenirea infectiilor nozocomiale :
 implementeaza practicile de ingrijire a pacientilor in vederea controlului infectiilor;
 se familiarizeaza cu practicile de prevenire si aparitie a raspandirii infectiilor si aplicarea
practicilor adecvate pe toata durata internarii pacientilor;
 mentine igiena, conform politicilor spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din salon;
 monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spalarea pe miini si utilizarea izolarii;
 informeaza medicul in legatura cu aparitia semnelor de infectie la unul din pacientii aflati in
ingrijirea sa;
 initiaza izolarea pacientului si comanda obtinerea specimenelor de la toti pacientii care prezinta
semne ale unei boli transmisibile, atunci cind medicul nu este momentan disponibil;
 limiteaza expunerea pacientului la infectii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alti
pacienti sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
 mentine o rezerva adecvata de materiale la punctul de lucru;
 identifica infectiile nozocomiale;
 investigheaza tipul de infectie si agentul patogen, impreuna cu medicul curant;
 participa la investigarea epidemiilor.
Legea 319 / 2006 privind protectia muncii
Capitolul IV : Obligatiile lucratorilor
Art. 22 : Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incit sa nu se expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atit propria persoana, cit si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
Art. 23 (l) In mod deosebit, in scopul realizarii obietivelor prevazute la art.22, lucratorii au
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze si sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispositive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atit timp cit este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
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g) sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sint sigure si
fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Prezentele sarcini se completeaza cu atributii specifice locul de munca elaborate de seful
superior.
Conform ord. MS 1226/2012 pentru apribarea Normelor tehnice privind gestiunea deseurilor
rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de
date privind deseurile rezultate din activitati medicale, asistentul medical are urmatoarele atributii:
- aplica procedurile stipulate de codul de procedura
- aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate
din activitati medicale.
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu răspunde
disciplinar, contravenţional sau penal, după caz.
Fisa postului este valabilă pe întreaga perioada de desfăşurare a contractului de muncă, putând
fi reînnoita în cazul apariţiei unor noi reglementări legale sau ori de câte ori este necesar.

Medic Şef sectie,
Prof. dr. Ioana Grigoras

Asistent medical sef,
Popeanu Luminita

Am luat la cunostinţă si
am primit un exemplar
(semnătura salariatului)
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