SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI
APROBAT ,
MANAGER ,

FISA POSTULUI
Nr..
COMPARTIMENTUL :
NUME PRENUME :
Informatii generale privind postul
1.Denumirea postului : INGRIJITOARE
2.Nivelul postului : de executie
3.Oiectivul postului :indeplinirea atributiilor din ROF
Conditii specifice pentru ocuparea postului
1.Studii de specialitate : scoala de cultura generala
2.Perfectionari (specializari) :
3.Vechimea in munca/specialitate necesara :
4.Cunostinte de operare /programare pe calculator :
5. Limbi straine :
6.Abilitati , calitati si aptitudini necesare :organizarea activitatii , capacitate de realizare a sarcinilor ,
rezistenta la stres
7.Cerinte specifice :
8.Competenta manageriala (cunostinte de management ,calitati si aptitudini manageriale ):
ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI
-Efectueaza zilnic in conditii corespunzatoare curatenia spatiilor repartizate si raspunde de starea de
igiena a
saloanelor, salilor de tratament, coridoarelor, oficiilor, grupurilor
sanitare scarilor, usilor ferestrelor, conform
graficelor de lucru si orarelor de curatenie stabilite fiind
responsabil de calitatea acesteia.
-Efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor, peretilor, grupurilor sanitare, plostilor, urinarelor si
pastrarea lor corespunzatoare.
-Curata si dezinfecteaza zilnic si ori de cate ori este nevoie baile, WC-urile cu materiale si ustensile
folosite numai in aceste locuri.
-Transporta pe circuitul stabilit rezidurile solide din sectie la rampa de gunoi sau crematoriu, curata si
dezinfecteaza recipientele de transport.
-Efectueaza aerisirea periodica a saloanelor.
-Indeplineste toate indicatiile asistentei sefe privind intretinerea curateniei, salubritatii si dezinsectiei.
-Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei sefe imbolnavirile pe care le
prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie.
-Poarta in permanenta echipamentul de protectie stabilit pe care il schimba ori de cate ori este
nevoie
- Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie pe care le are personal in grija,
precum si a celor care se folosesc in comun.
-Transporta cadavrele in incaperea destinata acestora si ajuta la dezbracarea, etichetarea lor pentru
a putea fi trimise la morga in conditiile cerute, sub supravegherea asistentei medicale.
-Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical, pungile care colecteaza urina sau alte produse
biologice, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in
documentatia pacientului.
-Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregateste cadavrul si ajuta la
transportul acestuia la locul stabilit de catre conducerea spitalului;
-Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor) in containere speciale la spalatorie si o aduce
curata, in containere speciale, cu respectarea circuitelor
-Transporta gunoiul la rampa amenajata pentru colectarea gunoiului si deseurile rezultate din
activitatea medicala la locul de colectarea respectand prevederile legale privind gestionarea

deseurilor;
-Executa la indicatia asistentului medical, curatenia si dezinfectia zilnica a saloanelor si a tuturor
spatiilor din sectie, precum si a mobilierului din saloane si din celelate spatii ale clinicii;
-Pregateste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectie, ori de cate ori este necesar;
-Efectueaza curatenia si dezinfectia si intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a
celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;
-Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru
a se deplasa;
-Ajuta asistentul medical si brancardierul la pozitionarea bolnavului imobilizat;
-Transporta alimentele de la bucatarie pe sectii, cu respectarea normelor igienico-sanitare;
-Face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din unitate, posturi
pe care deține pregătire și experiență profesională în domeniu
-Distribuie alimentele aduse de la bucatarie catre bolnavi, fie in sala de mese sau la nevoie la patul
bolnavului;
 Responsabilitate privind efectuarea, intretinerea curateniei si dezinfectiei
- respectă prevederile Ordinului MSF nr. 961/2016 privind infecțiile nosocomiale
-respectă normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, conform
prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1226/2012, respectiv:
a)aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
b) asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură
-respectă prevederile referitoare la confidențialitatea și anonimatul pacientului conform Legii nr. 46/
2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare și Funcționare şi altor
prevederi legale în vigoare Toate informaţiile din dosarul pacientului privind starea pacientului,
rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale
chiar şi după decesul acestuia.
-informaţiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizate numai în cazul în care
pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
-respecta dreptul pacientului la tratament și îngrijiri medicale
 RESPONSABILITĂŢI GENERALE
- respectă normele de protectia muncii, PSI si protectia mediului ;
-respectă ROI si ROF la nivel de unitate
-responsabilitate privind efectuarea, întretinerea curateniei si dezinfectiei.
-participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calităţii stabilite de management şi a
obiectivelor specifice locului de muncă;respectă confidenţialitatea datelor despre pacient şi a
confidenţialităţii actului medical, precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea
46/2003.
 RESPONSABILITĂŢI privind Sistemul de Management al Calităţii
-Indeplineste prevederile din documentele SMC;
-Identifica, raporteaza si trateaza conform procedurilor aprobate, produsele neconforme.
-Cunoaşte şi respectă politica managementului referitoare la calitate;
-Cunoaşte şi respectă documentele Sistemului de Management al Calităţii aplicabile în activitatea
depusă.
OBLGATIILE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
-sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa , precum si cu instructiunile
primite din partea angajatorului , astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
atat propria persoana , cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului
de munca.
-sa utilizeze corect masinile , aparatura , uneltele , substantele periculoase , echipamentele de transport si
alte mijloace de productie.
-sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa-l inapoieze sau sa il
puna la locul destinat pentru pastrare.

-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 dispozitive.
-sa comunice imediat angajatorului 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.
-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoana.
-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati atat timp cat este necesar , pentru a face posibila
realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari , pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor.
-sa coopereze atat timp cat este necesar , cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati , pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitatea si
sanatatea , in domeniul sau de activitate.
-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora
-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Baza :LEGEA nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE
-Este autorizat sa ia măsurile necesare pentru realizarea sarcinilor de care este reponsabil
-Nu are dreptul sa dea informatii si relatii apartinatorilor sau bolnavilor despre boala si tratamentul
acestora.

Sfera relationala a titularului postului
1.Sfera relationala interna :
a)Relatii ierarhice
-subordonat fata de: asistent sef
b)Relatii functionale :coopereaza cu pacientii , personalul medical de specialitate ,personalul auxiliar de
compartiment.
2.Sfera relationala externa :
Intocmit de :
1.Numele si Prenumele:
2.Functia :
3.Semnatura :
4.Data intocmirii :
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
1.Numele si Prenumele:
2.Functia si gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca (daca este cazul):
3.Semnatura :
4.Data :
Avizat de :
1.Numele si Prenumele :
2.Functia : 4.Data :

