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Data ______________________ 

Nr. _______________________ 

 

        

 

F I Ş A    P O S T U L U I 
 

Numele şi prenumele ................................................................. 

 

 1. POSTUL: 

- asistent medical, soră medicală; 

 

  2. COMPARTIMENTUL:  

Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat. 

 

 3. CERINŢE: 

• Diploma de absolvire  a liceului  sanitar  sau  echivalare  de studii ;       

• Diploma  de scoala  sanitara  postliceala  sau echivalenta ; 

• Diploma de absolvire a invatamantului  superior  de 3 ani  in specialitate; 

• Diploma  de licenta  in specialitate; 

 

            4. RELAŢII: 

Ierarhice  – este subordonat managerului general, directorului medical, 

asistentului şef , medicului de pe echipaj şi medicului coordonator, are 

în subordine ambulanţierul; 

 Funcţionale  – interne – dispecerat, farmacie; 

– externe – cu medicii şi asistenţii medicali de la S.M.U.R.D., 

U.P.U. şi C.P.U.; 

Colaborare – R.U.N.O.S., Birou de statistică şi informatică, Legislaţie şi 

contencios, Secretariat; 
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         5.  RESPONSABILITĂŢI  SI  ATRIBUTII: 

. 

Asistenţii care participă la acordarea asistenţei publice integrate de urgenţă 

prespitalicească sunt asistenţi medicali cu atestate / cursuri în acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă. 

Începând cu 01 ianuarie 2015 toţi asistenţii medicali care activează în acest 

compartiment trebuie să fie absolvenţi ai unui atestat în domeniul asistenţei medicale 

de urgenţă prespitalicească cu durata minimă de 3 luni, cu excepţia asistenţilor 

medicali cu competenţă în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească obţinută în 

condiţiile legii şi care vor fi reevaluaţi.  

:-să răspundă prompt (15 sec.) în momentul trimiterii în cursă şi să nu refuze 

cursele; 

- asigura asistenta medicala de urgenta calificată , in baza solicitărilor primite de 

către S.AJ. Braşov, in limita competentelor oferite de calificare si a normelor 

profesionale acceptate si recunoscute de standardele profesionale in domeniu; 

-  administrează şi respectă indicaţiile terapeutice recomandate de medicul de 

pe ambulanţă, conform limitelor specialităţilor lor; 

- cere avizul medicului coordonator pentru efectuarea unui tratament atunci 

când lucrează pe A.T.S. tip B 2 şi pacientul refuză să meargă la spital (conform Legii 

1092/2007); 

- confirmă, prin semnătură, efectuarea (administrarea) de către medicul de pe 

ambulanţă a substanţelor medicamentoase cu regim special; 

- pe autosanitarele de tip B 2 este şef de echipaj şi conduce activitatea in 

teren, respectând toate normele specifice general acceptate si recunoscute in 

domeniu; 

- să meargă în cursă la solicitarea echipajelor care cer ajutor (indiferent de 

structura acestora: echipaj medical de urgenţă sau echipaj de prim ajutor); 

- să colaboreze cu toate serviciile care acordă asistenţă medicală publică 

integrată de urgenţă la nivel prespitalicesc (S.M.U.R.D., poliţie, pompieri - 

descarcerare); 

- în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre participă la aplicarea 

Planului Roşu sub directa coordonare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în 

colaborare cu S.M.U.R.D.; 
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- pe A.T.S. tip B 2, informează imediat medicul coordonator de tură despre 

situaţia în care, datorită riscului crescut pt. viaţa sau securitatea echipajului, nu 

poate interveni în vederea rezolvării solicitării, solicitând sprijin suplimentar sau 

asistenţă din partea altor structuri abilitate în domeniu; 

- are obligaţia de a solicita sprijinul unui echipaj de nivel de competenţă 

superioară, în cazul în care pacientul la care se află necesită intervenţia unui astfel 

de echipaj conform Ordinului MS nr.2021 / 691 / 2008; 

- îngrijirile medicale se efectuează cu consimţământul bolnavului sau al 

persoanelor care, potrivit legii, sunt îndreptăţite a-şi da acordul; în cazuri grave, în 

care pentru salvarea vieţii minorului sau pentru salvarea vieţii persoanelor lipsite de 

discernământ, ori aflate în neputinţa de a-şi manifesta voinţa, este necesară o îngrijire 

medicală de urgenţă, iar consimţământul sau încuviinţarea în drept nu se poate 

obţine în timp util, îngrijirea medicală se va efectua de către asistent pe proprie 

răspundere. In cazul refuzului de îngrijire medicală, se va solicita semnătura 

pacientului pe fişa de 

 solicitare, asistentul fiind obligat să informeze bolnavul ori persoana 

îndreptăţită a-i da consimţământul asupra consecinţelor ce decurg din nerespectarea 

acestor îngrijiri; 

- în cursele efectuate pe A.T.S. tip B 2, dacă la locul solicitării găseşte un 

decedat cu vârstă de până în 50 de ani şi fără antecedente patologice sau cu urme 

de violenţă, anunţă medicul coordonator, care la rândul lui va anunţa poliţia; 

- are obligaţia să se prezinte la caz în formaţie completă şi cu aparatura din 

dotare; 

- să-şi însuşească modul de exploatare a aparaturii din dotare potrivit 

instrucţiunilor tehnice; 

- are obligaţia de a nu condiţiona actul medical; 

- în orice condiţii de exercitare a profesiunii medicale, asistentul trebuie să 

dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament şi respect faţă de fiinţa umană; 

- participă efectiv, în limitele posibilităţilor fizice, la transportul pacientului la 

A.T.S. în cazul în care posibilităţile fizice ale personalului sunt depăşite, acesta are 

dreptul şi obligaţia implicită de a solicita ajutor prin intermediul dispeceratului S.A.J. 

Braşov; 

- asigură monitorizarea pacientului până la unitatea medicală unde consideră 

că trebuie să ajungă acesta, în funcţie de starea acestuia şi informează personalul 

medical care îl preia asupra stării fizice, manevre medicale şi conduită terapeutică 

medicamentoasă efectuate sau instituite până la momentul predării; 

- pe autosanitarele tip B 2, potrivit Ordinului MS nr.2021/691/2008, are 
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obligaţia să completeze fişa medicală în două exemplare din care unul este predat la 

U.P.U. sau C.P.U., iar celălalt exemplar este predat la dispecerat urmând a fi arhivat. 

In cazul în care pacientul rămâne la domiciliu ambele exemplare vor fi arhivate în 

cadrul S.A.J.; 

- asigura confirmarea, prin semnătura personală a realităţii curselor efectuate 

pe foaia de parcurs pusă la dispoziţie de ambulanţier. In cazul predării pacientului la 

unitate medicală solicită confirmarea unităţii primitoare prin semnarea, parafarea şi 

ştampilarea documentelor cu care s-a deplasat; 

- pe A.T.S.-urile tip B 2, comunică prin legătură telefonică sau radio 

dispeceratului S.A.J. Braşov toate etapele misiunii, inclusiv finalizarea solicitării 

precum şi locaţia echipajului la final, în vederea îndrumării către o altă solicitare sau 

revenirii în staţia centrală, după caz; 

-  verifica şi aduce la cunoştinţa asistentului şef, medicului coordonator de 

tură, sau a medicului responsabil de aparatura medicală, după caz, starea tehnică a 

aparaturii medicale, în cazul constatării funcţionării defectuoase sau la parametrii 

improprii a aparaturii medicale din dotarea A.T.S. - urilor; aceasta va fi efectuată atât 

la intrarea cât şi la ieşirea din tură; orice defecţiune va fi consemnată şi în jurnalul de 

bord; 

- asigură completarea permanentă a trusei medicale din dotare, precum şi cu 

materiale sanitare în conformitate cu baremele şi normele legale în vigoare, verifică 

valabilitatea medicamentelor, verifică şi asigură completarea rezervelor de oxigen din 

dotarea A.T.S. - urilor pe care este desemnat să lucreze ; 

- să folosească numai medicamentele şi materialele prevăzute în trusele 

A.T.S.; 

- să scadă medicamentele folosite în caietul de medicamente ale A.T.S.-ului; 

- să îndeplinească toate sarcinile care îi revin prin fişa postului; 

- să presteze orele de servici în staţia centrală / substaţii şi la necesitate prin 

dirijare în substaţii / staţia centrală. 

- aplica   procedurile  de prevenire  a infectiilor  nosocomiale; 

- instituie  tratamentul  adecvat  pentru  infectiile  pe care  le au  ei  insisi  si 

iau  masuri  pentru a  preveni  transmiterea  acestor  infectii  altor persoane, in 

special  pacientilor; 

      6.     OBLIGATII 

           . Să îndeplinească toate sarcinile care îi revin prin fişa postului; 

- să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de şeful ierarhic superior; 

- să răspundă la solicitările managerului general sau a directorului medical în 

situaţia unor urgenţe majore sau în afara programului de lucru; 
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- să urmeze cursuri de perfecţionare la solicitarea instituţiei în vederea 

perfecţionării continue din punct de vedere profesional; 

- să poarte uniforma şi ecusonul în timpul programului; 

- să respecte normele de curăţenie şi igienă personală; 

-  să respecte graficul de lucru; 

- să se semneze zilnic în Condica de prezenţă; 

- să nu părăsească locul de muncă fără aprobare, decât în cazul în care i s-ar 

pune în pericol viaţa sau integritatea fizică; 

- să efectueze concediul de odihnă în perioada în care a fost programat; 

- să depună la secretariatul instituţiei cererile de concediu de odihnă la 

sfârşitul lunii anterioare efectuării acestuia; 

- să anunţe personal şeful ierarhic în situaţia în care din motive obiective sau 

îmbolnăvire, absentează de la serviciu in cursul zilei in care a avut loc absenta, 

inainte de intrarea in tura cu minim 4-5 ore; 

- să păstreze confidenţialitatea salariului primit; 

- să păstreze secretul profesional; 

- să respecte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi 

Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei; 

- să efectueze investigaţiile medicale la angajare şi periodice solicitate de 

către instituţie, conform legislaţiei de S.S.M, în vigoare; 

- să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în unitate; 

- să nu fumeze şi să nu permită fumatul în statia centrala/substatii, 

ambulanţe, precum şi în apropierea ambulanţelor pe o distanţă de până la 10 m; 

- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de S.S.M. şi P.S.I. 

şi măsurile de aplicare a acestora; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele 

defecţiuni constatate la echipamentele de lucru; 

- să înştiinţeze imediat conducătorul locului de muncă despre producerea 

unui accident de muncă şi să nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decât dacă 

aceasta se impune, pentru a limita efectele produse de eveniment; 

- sa respecte regulile si masurile de apărare impotriva incendiilor, aduse la 

cunoştinţa, sub orice forma, de administrator; 

- sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale 

sistemelor si instalaţiilor de apărare impotriva incendiilor; 

-  sa comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de munca 

orice incalcare a normelor de apărare impotriva incendiilor sau a oricărei situaţii 

stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defecţiune 
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sesizata la sistemele si instalaţiile de apărare impotriva incendiilor; 

- sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, care au atribuţii in 

domeniul apărării impotriva incendiilor, in vederea realizării masurilor de apărare 

impotriva incendiilor; 

- sa acţioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in 

cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu; 

- sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informaţiile de care are 

cunoştinţa, referitoare la producerea incendiilor; 

- sarcinile de serviciu prevăzute în fişa postului se pot modifica ulterior, 

conform modificării legislaţiei; 

           Nerespectarea atribuţiilor menţionate atrage după sine sancţiuni inclusiv 

desfacerea contractului de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANAGER  GENERAL  INTERIMAR, 

 Dr. Liviu  STELEA       DIRECTOR  MEDICAL 

        Dr. Magdalena  PIROŞKA 

 

 

 

 

 

 

    

  Am  luat la cunostinta-------------------------------------------------------------------

---- 


