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ANUNT 

Spitalul Orasenesc Buhusi aduce la cunostinta celor interesanti ca in ziua de 
12.04.2018 orele 10.00, organizeaza concurs, (proba scrisa) in vederea ocuparii postului 
vacant de: 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL - la sectia de psihiatrie 
cronici - conditii specifice: 

-studii Superioare sau Superioare la distanta sau Postliceale, sanitare, 
- ce1iificat de menbru OAGMR si aviz pentru anul 2018; 
- adeverinta pentru participare la concurs, conform anexei dinHOT/.O.A.M.G.M.A.M. 

nr.35/2015, eliberata de O.A.M.G.M.A.M. 

Concursul se va desfăşura astfel: 
- Proba scrisă în data de 12.04.2018 ora 10.00. 
- Proba interviu în data de 13.04.2018 ora 10.00. 

Conditii generale de participare: 
Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania. 
Cunoaste limba romana scris si vorbit. 
Are varsta minima reglementata de prevederile legale. 
Are o capacitate deplina de exercitiu. 
Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care concureaza, atestata 
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile 
sanitare abilitate. 
Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la concurs. 
Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in /egatura cu 
serviciul, care Împiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie 
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu 
exercitarea f unctiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 



Dosarul de inscriere ( dosar din carton cu sina) va cuprinde urmatoarele 
documente: 

- formular de înscriere la concurs. 
- copia actului de identitate, sau orice alt document care atesta identitatea; 
- copie certificat nastere; 
- copie certificat casatorie daca este cazul; 
- copie <lupa diploma de bacalaureat; 
- copii <lupa documentele care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului 

pentru care concurati. 
- copia carnetului de munca <lupa caz si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca; 
- curiculum vitae; 
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior datei de derulare a concursului. 
- cazier judiciar; 
- taxa de concurs este de 50 lei; 
Copiile actelor solicitate se vor prezenta si in original la depunerea dosarului in 

vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 
Dosarele se depun la biroul RUNOS al unitatii pana la data de 02.04.2018 orele 15.00. 
Etapele concursului vor fi: 
- Selectia dosarelor- rezultatul va fi publicat in data de 03.04.2018 
- Proba scrisa test grila din tematica/bibliografia de concurs-în data de 12.04.2018 

ora 10.00. 
- Proba interviu - din tematica/ bibliografia de concurs - in data de 13.04.2018 ora 

10.00 
Punctajul maxim pentru fiecare proba a concursului este 100 puncte. 
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina punctajul final minim 50 

puncte. 
La proba interviu se pot prezenta numai candidatii care au promovat proba scrisa, 

respectiv au obtinut punctajul minim de 50 de puncte. 
Punctajele finale se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba 
scrisa si proba interviu. 

Fisa postului si bibliografia de concurs pentru fiecare post vacant scos la concurs se 
gaseste pe site-ul spitalului www.spitalbuhusi.ro si afisate la sediul unitatii. 

Relatii suplimentare la tel. 0234/262220 int. 106 - birou RUNOS. 
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TEMATICA 
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL 

SECTIA PSIHIATRIE CRONICI 
I .Rolul şi funcţiile asistentei medicale generaliste. 
2.Cunoaşterea normelor sanitare antiepidemice din sistemul de sănătate 

privind metodele de prevenire şi tehnici de intervenţie (asepsia şi antisepsia). 
Metode de protecţie a personalului în timpul actului medical. 
3 .Asigurarea condiţiilor igienice pacienţilor internaţi în unităţile sanitare. 
4. Infectii associate asistentei medicale. 
5. Sterilizarea si dezinfectia; 
6. Colectarea deseurilor rezultate din activitati medicale. 
7. Dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare. 

SPECIALITĂŢI MEDICALE ÎNGRIJIRI ACORDATE PACIENŢILOR ÎN 
URMĂTOARELE AFECŢIUNI 

1. Recoltarea produselor biologice. 
2. Punctia venoasa. 
3. Administrarea medicamentelor. 
4. Insuficienta respiratore acuta. 
5. Infarctul miocardic acut. 
6. Tulburari afective, depresive si anxioase. 
7. Colica renala. 
8. Insuficienta renala acuta. 
9. Colica biliara. 
1 O.Schizofrenie paranoida. 
11. Tulburari mentale si de comportament legate de consumul de alcool. 
12. Tulburari mentale datorate unei atingeri cerebrale, unei disfunctii 

cerebrale sau afectiuni somatice. 
13 .Accidente vasculare cerebrale. 
14. Urgente psihiatrice. 
15.Resuscitarea cardio-respiratorie 



16.Infectii nosocomiale. 
1 7. Sterilizarea si dezinfectia. 
18.Colectarea deseurilor rezultate din activitati medicale. 

Bibliografie: 

1. Legea 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Titlul VII -
Spitale - cu completarile si modificarile ulterioare ; 

2. Legea 487 /2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 
tulburări psihice . 

3. Legea 53/2003 - Codul Muncii cu completarile si modificarile 
ulterioare ; 

4. O. M. S- nr. 961 / 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare; 

5. OUG nr. 144 / 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

6. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al 
moaşei; 

7. Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de prevenire a 
infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

9. Ordinul 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de 
culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 
din activitatile medica 
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APROBAT 
MANAGER 

Dr. Toron Mouhannad 

FISA POSTULUI 

I. Identificarea postului 

1. NUME SI PRENUME 

2. ASISTENT MEDICAL PRINCIP AL POZ. COR-222101 

3. LOCUL DE MUNCA - SECTIE PSIHIATRIE CRONICI 

4. NIVEL - POST DE EXECUTIE 

5. RELATU: 
5.1. Ierarhice - de subordonare: Managerului unitatii, directorului medical, managerului de 

calitate, sef sectie Psihiatrie Cronici, medic specialist, asistent sef 
sectie. 

Cronici; 
5.2.Functionale 

subordoneaza: personalul auxiliar sanitar încadrat la sectia Psihiatrie 

-interne - de colaborare cu toti angajatii din sectiile, compartimentele si 
laboratoarele unitatii si cu celelalte structuri functionale. 

-externe - cu toate unitatile sanitare din jud. Bacau. 

II Descrierea postului. 
1. SCOPUL PRINCIP AL AL POSTULUI: asigurarea nevoilor de îngrijiri de sanatate 
si furnizarea de servicii de sanatate de natura preventiva, curativa si de recuperare a 
pacientilor internati. 
OBIECTIVELE POSTULUI: 
In raport cu obiectivele postului raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, 

patrimoniale alocate pentru atingerea obiectivelor spitalului. 
Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. 
2. SARCINI SI RESPONSABILITATI 

In exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor 
intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat si are 
obligatia de autocontrol al documentelor si activitatilor pe care le desfasoara, conform 
cu fisa curenta si dispozitiile ulterioare. 
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III. A TRIB UTII 
I. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor 

profesionale si cerintelor postului. 
2. Respecta regulamentul de ordine interioara si regulamentul de functionare al 

Spitalului Orasenesc Buhusi. 
3. Preia pacientul nou internat, efectueaza triajul, verifica toaleta personala, tinuta 

de spital si ii repartizeaza la salon, ajuta la acomodarea acestuia la conditiile 
de cazare. 

4. lnformeaza pacientul cu privire la structura sectiei, drepturile pacientului si 
asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara ce va fi 
afisat in loc vizibil. 

5. acorda prim-ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul. 
6. participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon. 
7. participa la vizita medicala si executa indicatiile medicului cu privire la 

efectuarea explorarilor diagnostice si a tratamentului, regimului alimentar si a 
igienei bolnavului. 

8. identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza 
si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute pe tot 
parcursul internarii. 

9. prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si ii informeaza asupra 
stari i acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii. 

I O. observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in FOGC/ dosarul de 
ingrijire si informeaza medicul. 

11. pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de 
investigatii si tratament. 

12. programeaza si pregateste bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigatii, 
consultatii si examene de specialitate, organizeaza transportul bolnavului si la 
nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului. 

13. recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescriptiei 
medicului, asigura transportul acestora la laborator, scrie in FOGC rezultatele 
obtinute si informeaza medicul. 

14. participa la asigurarea supravegherii si securitatii bolnavilor in sectie. 
15. raspunde de ingrij irea bolnavilor din saloane si pastrarea inventarului, 

supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de 
corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, 
schimbarii pozitiei bolnavului, in saloanele pe care le are in grija. 

I 6. observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor 
dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate m 
foaia de observatie. 

17. administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile 
biologice, etc.,conform prescriptiei medicale. 

18. asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale. 
19. pregateste echipamentul, instrumentarul si materialele sterile necesare 

interventiilor. 
20. asigura, la indicatia medicului, pregatirea preoperatorie si ingrijirile postoperatorii 

ale pacientului. 
21. semnaleaza medicului orice modificari( auz, vedere, imperforatii anale, etc.) 

depistate. 
-respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor si a 

medicamentelor si materialelor cu regim special, 
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22. - respecta legislatia privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate din 
activitatile medicale, aplica procedurile stipulate de legislatie; 

23. calculeaza pretul medicatiei folosite in urgente si a perioadei de tratament, 
pentru intocmirea decontului de cheltuieli. 

24. organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de 
consiliere, lectii educative si deminstratii practice pentru pacienti, apartinatori si 
diferite categorii profesionale aflate in formare. 

25. participa la acordarea îngrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii 
pentru acordarea acestora. 

26. participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice si 
ergoterapeutice organizate in sectie. 

27. supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor, conform 
regulamentului de ordine interioara. 

28. se integreaza in graficul de munca stabilit si efectueaza verbal si in scris 
predarea/preluarea fiecarui pacient si a serviciului( situatia si planul de 
investigatii si tratament al bolnavilor, starea instalatiei sanitare, termice si 
electrice) in cadrul raportului de tura. 

29. se preocupa, in absenta medicului, de culegerea informatiilor de la apartinatori, 
in vederea completarii anamnezei obiective si a datelor minime de completare 
a fisei de observatie ale pacientilor. 

30. supravegheaza/pregateste pacientul pentru externare. 
31. in caz de deces, inventariaza obiectele personale, identifica cadavrul si 

organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului. 
32. utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din 

dotare, a materialelor si instrumentelor de unica folosinta, respectand normele 
de colectare si distrugere a deseurilor rezultate din activitatile medicale, 
supravegheaza transportul si depozitarea acestora , in vederea preluarii/ 
distrugerii, la locul stabilit de conducerea spitalului. 

33. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, 
care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a 
aspectului estetic personal. 

34. respecta si participa la instruirile privind Normele generale de protectie a 
muncii si Normele specifice de protectie a muncii pentru activitati in domeniul 
sanitar, protectia impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta. 

35. respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea 
infectiilor nosocomiale. 

36. respecta secretul profesional, impartasind informatiile obtinute numai echipei 
terapeutice. 

37. respecta si apara drepturile pacientului. 
38. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau 

alte forme de educatie ,cerinte impuse de reglementari legale in vigoare si 
conform cerintelor postului. 

39. participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali. 
40. supravegheaza si coordoneaza ,in lipsa asistentului sef, activitatile desfasurate, m 

sectorul repartizat, de personalul din subordine. 
41. intregistreaza datele clinice, personale, foile de consimtamant, etc. din FOCG in 

registre/calculator pentru pacientii din sectorul sau de activitate. 
42. lntocmeste anexa pentru hrana pentru bolnavii intemati prin garda; 
43. asigura confidentialitatea datelor personale si anonimatul pacientilor; 
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44. primeste atributii suplimentare in vederea realizarii obiectivului "reacreditarea 
spitalului de catre ANMCS conform OMS 972/201 O privind aprobarea procedurilor 
standardelor si metodologia de acreditare a spitalelor si certificarea I.S.O. 9001; 

45. isi insuseste si participa activ la imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite 
conform fisei postului, care sunt conforme cu strategia sanitara si politica de calitate a 
unitatii in domeniul medical; 

46. propune masuri de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale in vederea întocmirii 
Planului anual. 

47. participa la activitati medicale in conformitate cu legislatia in vigoare, ca membru a 
comisiilor din unitate, stabilite prin decizii emise de managerul unitatii; 
48. Atribuţiile asistentei medicale din sectiile / compartimentele cu paturi, privind 
supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare conf. OMS. 1101/2016: 
a) implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor; 
b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea 
practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor; 
c) menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon; 
d) informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia 
semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa; 
e) iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă 
imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale; 
f) limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, 
alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare; 
g) semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei 
medicale; 
h) participă la pregătirea personalului; 
i) participă la investigarea focarelor. 
9. Responsabilităţi în domeniul deşeurilor medicale conform O.M.S. nr. 1226/2012 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi 
a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate 
din activităţi medicale. 

a) aplică procedurile stipulate de codul de procedură; 
b) aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 

rezultate din activităţi medicale. 
1 O. este implicat în constituirea bazelor de date (pacienţi, financiar-contabilă, de 

resurse umane, ORG etc.) ale sistemului de informaţii. 
11. raspunde de calitatea muncii prestate; 
- Are obligatia de a consulta intranetul si SITE - ul spitalului. 

- raspunde de calitatea serviciilor oferite pacientilor; 
- participa la activitati medicale in conformitate cu legislatia in vigoare, ca membru a 
comisiilor din unitate, stabilite prin decizii emise de managerul unitatii; 
- Are obligaţia de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite. 
respectând regulile de definire - efectuează următoarele activităţi: 
• defineşte corect riscul; 
• analizează cauzele şi circumsţantele care favorizează materializarea riscului; 
• evaluează expunerea Ia risc; 
• propune măsuri de ţinere sub control a riscului respectiv (măsuri de prevenire sau 

deminimizare a efectului riscului); 
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• completează formularul „Formular identificare risc" şi îl transmite către responsabilul 
cu riscurile la nivelul sectiei 

-respecta secretul profesional, impartasind informatiile obtinute numai echipei 
terapeutice. 

IV. COMPETENTE 
In conformitate cu prevederile OMS 560/16.08.1999 competentele asistentului 
medical din sectiile cu paturi sunt: 
I .stabileste prioritatile privind îngrijirea si intocmeste planul de ingnJm. 
2.efectueaza urmatoarele tehnici: 

• tratamente parenterale; 
• transfuzii; 
• punctii venoase; 
• vitaminizari, imunizari; 
• testari biologice; 
• probe de compatibilitate; 
• recolteaza probe de laborator; 
• sondaje si spalaturi intracavitare; 
• pansamente si bandaje; 
• tehbici de combatere a hipo- si hipertermiei; 
• clisme in scop terapeutic si evacuator; 
• interventii pentru mobilizarea secretiilor( hidratare, drenaj postural, umidificare, 

vibratie, tapotari, frectii, etc.); 
• oxigenoterapie; 
• resuscitarea cardio-respiratorie; 
• aspiratia traheobronsica; 
• instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua; 
• ingrijeste bolnavul cu canula traheobronsica; 
• mobilizarea pacientului, masurarea functiilor vitale; 
• pregatirea pacientului pentru explorari functionale, investigatii specifice. 
• îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, mucoasei bucale, etc; 
• prevenirea si combaterea escarelor; 
• monteaza sonda vezicala iar, la barbati numai dupa ce sondajul initial a fost 

efectuat de medic; 
• calmarea si tratarea durerii; 
• urmareste si calculeaza bilantul hidric 
• masuratori antropometrice. 

V. CONDITII DE LUCRU: Isi desfasoara activitatea in SECTIA PSIHIATRIE 
CRONICI. 

VI. INDICATORI DE PERFORMANTA SI PERIOADA DE EVALUARE A 
PERFORMANTELOR: 
- Cunoştinţe şi experienţă profesională; 

Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa 

postului; 
- Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 
- Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverenţă, obiectivitate, disciplină; 
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- Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în 
normative de consum; 
- Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate; 
- Condiţii de muncă; 
Perioada de evaluare anuala a performantelor este luna ianuarie a anului urmator perioadei 
evaluate 

VII. EVOLUTII POSIBILE: ------------

VIII. SPECIFICAT/A POSTULUI 

1. NIVEL DE STUDII- CALIFICARE/SPECIALIZARE- COMPETENTE: 
Studii postliceale sanitarei superioare I superioare la distanta. 
Adeverinta de examen pentru gradul principal. 
Excelente abilitati de relationare interpersonala, orientare catre pacient. 

2. EXPERIENTA DE LUCRU NECESARA: - minim 5 ani vechime in functia de 
asistent medical. 

3. LIMITE DE COMPETENTA: 
I . Are autoritate si flexiblitate in legatura cu desfasurarea si realizarea 

atributiilor proprii de serviciu în conditiile respectarii normelor legale in 
vigoare. 

Incalcarea responsabilitatilor prevazute în fisa de post constituie abatere disciplinara. 
Prezentele sarcini nu sunt limitative , intrucat ocupantul postului va executa si alte 

sarcini ce rezulta din acte normative, din planul de munca sau dispuse de organele superioare. 
Prezenta Fişă a postului este anexă la contractul individual de muncă încheiat cu 

spitalul. 

Sef sectie Psihiatrie Cronici, 

LUAT LA CUNOSTINTA 
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