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Aprobat de administratorul SC Malp SRL Moineşti din data de  31.12.2018,  

valabil începând cu data de  01.01.2019. 

 

Partea I. 

Capitolul I. 

Dispoziţii generale 

 

 Art.1 

(1)SC Malp SRL- Moineşti este unitate sanitara cu personalitate juridica, 

proprietate privata, care asigura servicii medicale. 

 (2) Sediul unităţii este în municipiul Moineşti, str.Tudor Vladimirescu, 376A, 

judeţul Bacău. 

 (3) SC Malp SRL Moinesti funcţionează potrivit prevederilor Legii 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

  

 Art.2 

(1) SC Malp SRL-Moinesti acorda următoarele servicii medicale: asistenta 

medicala spitaliceasca (boli cronice, spitalizare de zi), asistenta medicala primara, 

asistenta medicala ambulatorie, statie hemodializa. 

 (2) Unitatea participa la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. 

 

Art.3 

 Unitatea îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară de funcţionare şi deţine 

autorizaţie sanitara de funcţionare. 

 

 Art.4 

 Unitatea are obligaţia să desfăşoare activităţi de educaţie medicala continua 

pentru personalul propriu. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul 

beneficiar. 

 

 Art.5 

(1) a. Unitatea asigura condiţii de cazare, igiena, alimentaţie şi de prevenire a 

infecţiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al 

ministrului sănătăţii. 

      b.Unitatea are obligatia de a asigura pacientilor prin intermediul 

ingrijitoarelor si  infirmierelor, curatenia si dezinfectia. Programul de realizare zilnic 

pentru sectia de boli cronice  este: 

- holuri:  : orele  7
10

-7
30

 dupa transportul deseurilor periculoase , al lenjeriei murdare si 

materialelor nesterile  

- cabinete medicale: : orele  7
10

-7
30

 

- saloane , holuri, sali de tratament: orele     ora 9
00

- 11
00
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- ori de câte ori este necesar 

Programul de realizare zilnic pentru sectia de hemodializa  este: 

- sala de dializa: 11,45-12,15/17,00-17,30/22,00-22,30 

- holuri: 7,00-7,30/13,00-13,15/17,45-18,00 

 

      c. Unitatea are obligatia de a indeplini programul de deratizare si dezinsectie 

dupa cum urmeaza: 

 

DEZINSECŢIE 

- program stabilit de serviciul D.D.D.(dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare) – de regulă 

trimestrial. 

 

DERATIZAREA 

-  se face semestrial. 

 

 (2) Unitatea răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru 

respectarea condiţiilor de cazare, igiena, alimentaţie si de prevenire a infecţiilor asociate 

asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, ce 

determina prejudicii cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente. Pentru 

prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicala, răspunderea este individuală. 

          (3) Unitatea are obligatia sa informeze personalul cu privire la sectoarele cu risc 

epidemiologic crescut (sali tratamente, depozit de deseuri periculoase, sala sterilizare, 

oficiu alimentar). 

          (4) Unitatea are obligatia de a pune la dispozitia pacientilor, apartinatorilor si 

vizitatorilor un registru de sugestii, reclamatii si sesizari. 

 

Capitolul II. 

Structura organizatorica 
 

 Art.6 

(1) Structura organizatorica a SC Malp SRL  Moinesti este urmatoarea: 

  

- Asistenta spitaliceasca - Boli cronice -   92 paturi 

              - Spitalizare de zi     -  8 paturi  

-Statie hemodializa cu 14 paturi spitalizare de zi si 14 aparate 

-Birou managementul calitatii 

-Birou administrativ 

-Birou financiar-contabil 

 -Compartiment prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale 

          -Medicina de familie 

         - Cabinete ambulatoriu de specialitate -  medicina interna 
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 Art.7 

 Personalul SC MALP SRL Moinesti se compune din urmatoarele categorii: 

a)Personal medico-sanitar 

b)Personal auxiliar 

           -sanitar 

                     -administrativ 

 

Capitolul III. 

Administrarea SC Malp SRL-Moinesti 
     

Sectiunea I. 

Atributii in domeniul organizarii unitatii 
 

 Art.8 

 Administratia SC Malp SRL-Moinesti este asigurata de catre administratorul 

societatii. 

  

      Art. 9 

        Regulamentul de organizare si functionare, precum si regulamentul intern al 

unitatii sunt elaborate de administrator. 

 

      Art. 10 

1) Obligaţiile administratorului în domeniul politicii de personal şi al structurii 

organizatorice sunt următoarele: 

    1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie 

de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii ; 

    2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează 

din funcţie personalul spitalului; 

    3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 

    4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine; 

    5. numeşte în funcţie şefii de secţie; 

    6. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul 

angajat; 

    7. 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; 

    8. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

    9. negociază contractul colectiv de muncă; 
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  10. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât 

pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, 

precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune; 

  11. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul 

de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

  12. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor personalului si dispune măsurile 

necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului; 

  13. prevederi referitoare la obligatiile personalului spitalului pentru respectarea 

clauzelor contractuale cu casa de asigurari de sanatate si sanctiuni in caz de 

nerespectare a acestor clauze. 

 

(2) Obligaţiile administratorului în domeniul managementului serviciilor 

medicale sunt următoarele: 

    1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, 

planul de dezvoltare a societatii; 

    2. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistentei 

medicale; 

    3. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a 

activităţii asumaţi prin prezentul contract; 

    4. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte 

medicale de calitate de către personalul medico-sanitar; 

    5. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală; 

    6. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite; 

    7. negociază şi încheie protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de 

servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale; 

   8. răspunde de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, 

igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, conform 

normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

    9. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de 

asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

  10. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile 

pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora; 

  11. răspunde de 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; 

  12.  definirea manevrelor care implica solutii de continuitate, a materialelor utilizate si 

a conditiilor de sterilizare la nivelul fiecarui tip de structura din structura organizatorica 

aprobata/avizata; 

  13. obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti asupra tuturor informatiilor 

decurse din serviciile medicale acordate pacientilor; 

  14.  obligativitatea acordarii serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu pacientilor; 
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  15. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării 

condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei 

medicale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor. 

  (3) Obligaţiile administratorului în domeniul managementului administrativ sunt 

următoarele: 

    1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare; 

    2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 

    3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii; 

    4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune 

măsuri de îmbunătăţire a activităţii; 

    5. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea 

secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, 

informaţiilor şi documentelor referitoare la activitate; 

    6. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit 

normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

   7. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în 

condiţiile legii, informaţii privind activitatea; 

   8. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene, direcţiei medicale sau structurii 

similare din  instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, 

informări trimestriale şi anuale cu privire la  realizarea indicatorilor activităţii medicale, 

precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 

   9. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor 

prevăzute de lege, în format scris şi electronic; 

 10. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate 

de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 

 11. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, 

sesizărilor şi reclamaţiilor; 

 12. conduce activitatea, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

 13. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, 

economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, 

prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

 14. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile 

legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi 

metodologiei de acreditare; 

  15. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte 

de încetarea valabilităţii acreditării; 

  16. 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; 

   17. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a prevederilor actelor normative care 

reglementează activitatea acestuia; 

   18. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie din cadrul secţiilor; 
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(4)Atributiile medicului sef de sectie sunt: 

    1. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei 

respective şi răspunde de calitatea actului medical; 

    2. organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei, fiind 

responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei, prevăzuţi în 

anexa la prezentul contract de administrare; 

    3. răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate 

de către personalul din secţie si propune obiective pentru ameliorarea practicilor sectiei; 

    4. elaboreaza planul strategic al sectiei si participa la elaborarea planului strategic al 

spitalului;  

    5. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-

sanitar din cadrul secţiei; 

    6. aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii 

medicale specifice secţiei; 

    7. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de 

performanţă ai secţiei, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare; 

    8. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune 

aprobării administratorului spitalului; 

    9. răspunde de respectarea la nivelul secţiei a regulamentului de organizare şi 

funcţionare, a regulamentului intern al spitalului; 

  10. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din 

subordine, pe care le înaintează spre aprobare administratorului, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 

  11. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru 

personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager; 

  12. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine 

care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

regulamentului intern al spitalului, a fisei postului; 

   13. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor 

paraclinice  pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei; 

   14. decide impreuna cu medicul curant si administratorul, trimiterea cazurilor 

deosebite in alte unitati sanitare ; 

    15. aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare; 

    16. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare; 

    17. avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor 

medicale eliberate în cadrul secţiei; 

    18. evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, 

conform structurii organizatorice şi fişei postului; 

    19. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului propriu aflat în 

subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării 

administratorului; 

    20. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul 

medico-sanitar din cadrul secţiei; 

     21. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale din 

cadrul secţiei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
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     22. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de 

către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea 

acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

    23. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea 

secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, 

informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei; 

    24. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul 

medical din subordine; 

    25. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie 

implementate la nivelul secţiei;  

    26. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la 

activitatea secţiei; 

   27. gestioneaza dosarul pacientului. 

   28. instruieste personalul medical in ceea ce priveste aprovizionarea in situatii de 

urgenta: 

- pentru farmacie (medicamente si materiale sanitare) in baza contractului  se va 

face solicitarea prin telefon si se prezinta  in 15 min de la solicitare  

- pentru celelalte materiale este un stoc de urgenta in magazia unitatii  

- aparatul de urgenta este aprovizionat cu minim necesar in caz de urgenta 

 

    

Sectiunea II. 

Atributii in domeniul finantarii, al elaborarii bugetului de venituri si 

cheltuieli si a situatiilor financiare trimestriale si anuale 
 

Art. 11                                                    

 (1) SC Malp SRL-Moinesti este institutie privata finantata integral din venituri 

proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale unitatii 

provin din sumele incasate pentru serviciile medicale prestate pe baza de contracte 

incheiate cu casele de asigurari de sanatate si din alte surse, conform legii. 

(2) Unitatea monitorizeaza lunar executia bugetara, urmarind realizarea 

veniturilor si efectuarea cheltuielilor in limita bugetului aprobat. 

(3) Unitatea poate realiza venituri suplimentare din: 

     a) donaţii şi sponsorizări; 

     b) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi 

furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; 

     c) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de 

asigurări private sau agenţi economici; 

       d) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; 

     e) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor; 

    f) alte surse, conform legii. 
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Art. 12 

(1) Contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate 

reprezinta sursa principala a veniturilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se 

negociaza de catre administartor cu conducerea casei de asigurari de sanatate, in functie 

de indicatorii stabiliti in contractul-cadru de furnizare de sevicii medicale. 

 (2) Unitatea poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele 

de asigurari de sanatate private. 

 

Art. 13 

Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform 

contractului de furnizare de servicii medicale, pe baza de documente justificative, in 

functie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind 

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de 

sanatate. 

 

Art. 14 
În cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care unitatea nu are 

specialişti competenţi în astfel de activităţi sau manopere medicale, se poate încheia un 

contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un 

cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă 

unitate medicală publică sau privată acreditată. Unităţile spitaliceşti pot încheia 

contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcţionării unitatii. 

    

Sectiunea III. 

Activitatea economico-administrativa 
 

 Art. 15 

 Este sectorul care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii medico-

sanitare  

Art.16 

Sarcinile personalului prevazute in fisa postului, asa cum sunt mentionate in 

anexe, fac parte integranta din prezentul regulament. 

 

                                                              Capitolul IV. 

Drepturile pacientului 

 

Sectiunea I. 

Dispozitii generale 
Art.17 

Unitatea asigura accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare 

pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune 

politică sau antipatie personală. 

Art.18 

          Asiguraţii au dreptul să aleagă furnizorul de servicii medicale. 



SC MALP SRL MOINESTI 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
 

 9 

Art. 19 

(1) Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care 

spitalul dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale. 

(2) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o 

discriminare. 

(3)Pacientul are dreptul de a se deplasa in interiorul clincii precum si in curtea 

acesteia, exceptie facand perioadele de vizita medicala. 

 

Sectiunea II. 

Dreptul pacientului la informatia medicala 
  

 Art. 20 
(1) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale 

disponibile, precum si la modul de a le utiliza. 

  (2) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului 

profesional al furnizorilor de servicii de sanatate. 

 (3) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor 

pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii. 

 

Art. 21 

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a 

interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a 

alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii 

tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date 

despre diagnostic si prognostic. 

  

Art. 22 
Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care 

informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta. 

  

Art. 23 

Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu 

minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba 

romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o 

cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare. 

 

Art. 24 

Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o 

alta persoana care sa fie informata in locul sau. 

 

 Art. 25 
Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, 

diagnostic si tratament, cu acordul pacientului. 
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 Art. 26 
Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala. 

 

 Art. 27 

 Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al 

investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada 

spitalizarii. 

 

Sectiunea III. 

Consimtamantul pacientului privind interventia medicala 
 

 Art. 28 
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-

si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor 

medicale trebuie explicate pacientului. 

 

 Art. 29 
Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie 

medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-

o exprimare anterioara a vointei acestuia. 

 

 Art. 30 

In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, 

consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar. 

 

 Art. 31 
In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie 

sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de 

intelegere. 

 

 Art. 32 
Consimtamantul pacientului este obigatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea 

tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului 

sau a tratamentului cu care acesta este de acord. 

   

 

Art. 33 
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat in spital fara consimtamantul sau, cu 

exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si 

evitarii suspectarii unei culpe medicale. 
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Sectiunea IV. 

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului 
 

 Art. 34 
Se va pastra confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la actul medical, 

precum si intimitatea si demnitatea pacientilor. 

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, 

diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa 

decesul acstuia. 

 

 Art. 35 

 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care 

pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca o lege o cere in mod expres. 

 

 Art. 36 

 In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale 

acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este 

obligatorie. 

 

 Art. 37 
Pacientul are acces la datele medicale personale. 

 

 Art. 38 

 Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia 

cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori 

ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. 

 

 Art. 39 
Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine 

sau pentu sanatatea publica. 

 

Sectiunea V 

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale 
 

 Art. 40 

 In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru 

anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face 

numai pe baza criteriilor medicale. 

 

 Art. 41 
(1)Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista 

conditii de dotare necesare si personal acreditat. 
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 Art. 42 

Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate. 

 

 Art. 43 
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, 

material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in 

masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel 

familial. 

 

 Art. 44 

(1)Personalul medical si nemedical din sectie nu are dreptul sa supuna pacientul 

nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel 

decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii. 

 (2)Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii plati suplimentare sau donatii, cu 

respectarea legii. 

 

 Art. 45 

 (1)Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii 

sale de sanatate sau pana la vindecare. 

 

           Art. 46 
Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor 

despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale 

pacientului prevazute in Legea  drepturilor pacientului nr. 46/21. 01. 2003 atrage, dupa 

caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale. 

 

Art. 47 
(1) Informatiile privind sanatatea persoanelor se pastreaza la directiile de sanatate 

publica teritoriale, precum si la Centrul de Calcul si Statistica Sanitara si, dupa caz, la 

institutele de sanatate publica si pot fi folosite in scopul intocmirii rapoartelor statistice 

nenominalizate, in vederea evaluarii starii de sanatate a populatiei. Folosirea in alte 

scopuri a informatiilor inregistrate se poate admite numai daca este indeplinita una 

dintre urmatoarele conditii: 

a)exista o dispozitie legala in acest sens; 

b)acordul persoanei in cauza; 

c)datele sunt necesare pentru prevenirea imbolnavirii unei persoane sau a 

comunitatii, dupa caz; 

d)stabilirea vinovatiei in cadrul unei infractiuni prevazute de lege. 

(2)Pastrarea confidentialitatii informatiilor referitoare la persoane este obligatorie 

pentru toti salariatii care au acces la acestea, prin activitatea pe care o desfasoara, in 

mod direct sau indirect.  

 Art. 48 

(1) Pacientii au dreptul sa primeasca vizitatori, daca starea sanatatii le permite, in 

holurile pentru vizitatori si nu in saloane, iar in situatia in care conditiile meteorologice 

permit sa primeasca vizitatori in curtea unitatii, respectandu-se programul de vizita. 
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 (2) Prezentului capitol se completeaza cu prevederile privitoare la drepturile si 

obligatiile bolnavilor existente in legislatia in vigoare. 

(3) Orarul de distribuire a meselor pentru pacienti este urmatorul; 

- boli cronice: 8,00 – 8,30 ; 12,30 – 13,00; 18,00-18,30. 

- hemodializa: 9,30-9,45; 14,30-14,45; 18,00-18,15. 

Mesele zilnice sunt verificate din punct de vedere organoleptic de catre asistenta 

medicala cu atributii in nutritie si dietetica.  

Daca este cazul asistenta sesizeaza eventuale abateri calitative sau cantitative. 

(4) intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces se face intre orele 6:00-7:00 si 

18:00 – 19:00 

     (5) Periodicitatea schimbarii lenjeriei pacientilor este urmatoarea: 

     -   dupa externarea fiecarui bolnav;  

- la 3 zile. 

- ori de cate ori este nevoie daca se murdareste; 

 

 

Partea II. 

Activitatea medicala 
  

             Art. 49 

 SC Malp SRL-Moinesti este integrata intr-un sistem functional unitar prin care 

se asigura: 

a) accesul populatiei la toate formele de asistenta medicala; 

b) unitatea de actiune in rezolvarea problemelor de sanatate din teritoriu; 

c) continuitatea acordarii asistentei medicale, in toate stadiile de evolutie a bolii, 

prin cooperarea permanenta a medicilor din aceasta unitate sau din unitati 

diferite; 

d) utilizarea eficienta a personalului de specialitate si a mijloacelor tehnice de 

investigatie si tratament; 

e) dezvoltarea si perfectionarea continua a asistentei medicale corespunzator 

nivelului medicinei moderne. 

 

Art. 50 
In raport cu atributiile ce le are in asistenta medicala, SC Malp SRL- Moinesti 

este, in pricipal, obligata sa asigure: 

a) prevenirea si combaterea bolilor cronice si degenerative; 

b) efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri 

medicale bolnavilor spitalizati; 

c) controlul si urmarirea calitatii medicamentelor, in vederea ridicarii eficientei 

tratamentelor, evitarea riscului terapeutic si a fenomenelor adverse; 

d) informarea si documentarea in domeniul medicamentelor; 

e)informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii si 

evolutiei acesteia, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat; 
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f)crearea unei ambiante placute, asigurarea unei alimentatii corespunzatoare 

afectiunii – atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ – precum si servirea 

mesei in conditii de igiena; 

g)realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenire a 

infectiilor interioare,de protectie a muncii si paza contra incediilor, conform 

normelor in vigoare. 

 

Art. 51 

 Pentru prevenirea infectiilor interioare unitatea este obligata sa aplice normele 

tehnice ale Ministerului Sanatatii si sa ia orice masuri necesare. 

 

Art. 52 
(1) Spatiile unitatii si anexele sale, trebuie sa corespunda cerintelor de igiena si 

antiepidemice. 

(2)Administratorul unitatii are obligatia de a asigura conditii corespunzatoare 

necesare mentinerii autorizatiei sanitare de functionare. 

 

Art. 53 
(1) Este obligatorie inregistrarea persoanelor carora li se acorda asistenta 

medicala, intocmirea fisei de consultatie, a foii de observatie si a altor asemenea acte 

stabilite prin dispozitiile legale. 

(2)De asemenea, se vor elibera la cererea celor interesati si potrivit dispozitiilor 

legale, certificatele medicale pentru incapacitatea temporara de munca, buletinul de 

analiza, certificate de constatare a decesului si alte asemenea acte. 

(3)Obligatiile si raspunderile care revin personalului sanitar in inregistrarea si 

raportarea activitatii desfasurate, documentele folosite in circuitul acestuia, se stabilesc 

de administrator in conformitate cu actele normative privind sistemul informational in 

unitatile sanitare. 

(4) In acordarea asistentei medicale, personalul medico-sanitar trebuie sa respecte 

fara limite fiinta umana, sa se conformeze normelor de etica si deontologie, sa actioneze 

intotdeauna in interesul bolnavului si pentru promovarea starii de sanatate a populatiei, 

sa aiba o atitudine activa fata de nevoile de ingrijire a sanatatii fiecarui cetatean si a 

intregii populatii, sa ingrijeasca toti bolnavii cu acelasi interes si fara conditionare de 

alte avantaje materiale sau servicii personale. 

 

Art. 54 
Intregul personal trebuie sa actioneze cu fermitate pentru gospodarirea judicioasa 

a mijloacelor materiale si banesti, sa lupte impotriva oricaror forme de risipa sau 

abatere. 

 

Art. 55 

 Personalul trebuie sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala aceasta 

fiind o indatorire de serviciu, sa cunoasca si sa aplice in practica actele normative 

specifice fiecarui loc de munca. 
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Art. 56 

(1) SC MALP SRL Moinesti se structureaza, functioneaza si se conduce distinct, 

pe urmatoarele activitati: 

a) diagnostic si terapie; 

b) ingrijire a bolnavului; 

c) administratie. 

 

           Art. 57 

 In cazul in care forma si stadiul de boala necesita ingrijiri medicale ce nu pot fi 

efectuate la SC MALP SRL Moinesti, acesta prin grija sa, va indruma bolnavul la o 

unitate sanitara spitaliceasca sau ambulatorie competenta. 

  

Art. 58 
Modalitatea de plata a serviciilor medicale spitalicesti este stabilita in contractele 

incheiate cu casele de asigurari de sanatate, potrivit normelor metodologice de aplicare 

a contractului-cadru. 

  

Art. 59 

         In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate unitatea este obligata: 

 a)sa acorde servicii medicale respectand criteriile de calitate elaborate de 

Colegiul Medicilor din Romania si negociate cu Casa Nationala de Asigurari de 

Sanatate; 

 b)sa informeze asiguratii despre serviciile medicale oferite si de modul in care 

sunt furnizate; 

 d)sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la 

asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora; 

 e)sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casa de asigurari de sanatate, 

activitatea realizata, conform contractului de furnizare de servicii medicale; 

 f)sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, indiferent de casa 

de asigurari de sanatate la care s-a virat contributia de asigurari de sanatate pentru 

acestia; 

 g)sa informeze medicul de familie al asiguratului sau, dupa caz, medicul de 

specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicala, despre diagnosticul 

stabilit, controalele, investigatiile, tratamantele efectuate sau sa transmita orice alte 

informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului; 

h)sa respecte destinatia sumelor contractate prin acte aditionale; 

i)pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor intocmi liste de asteptare 

 j)sa transmita datele solicitate de casele de asigurari de sanatate si de Directia de 

Sanatate Publica privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a 

persoanelor consultate sau tratate, fiind direct raspunzatoare de corectitudinea acestora, 

potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii, care se pun la dispozitie in 

mod gratuit; 
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 k)sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea decontarii, indicatorii 

specifici stabiliti prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru; 

 l)sa elibereze acte medicale in conditiile stabilite prin norme; 

        m)sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat; 

  

Art. 60 

 In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate, unitatea are 

urmatoarele drepturi: 

 a)sa primeasca contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate potrivit 

contractelor si actelor aditionale incheiate cu casele de asigurari de sanatate; 

 b)sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale efectuate de la persoanele care 

se prezinta fara bilet de trimitere si coplata pentru unele servicii medicale spitalicesti 

acordate in asistenta medicala spitaliceasca; 

 c)sa isi organizeze activitatea in vederea cresterii eficientei si eficacitatii actului 

medical, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. 

 

 Art.61 

 In relatiile contractuale cu unitatea, casele de asigurari de sanatate au 

urmatoarele obligatii: 

 a)sa monitorizeze activitatea unitatii conform contractelor incheiate; 

 b)sa deconteze unitatii, in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei pentru care se 

face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor in baza facturilor si a 

documentelor insotitoare, cu incadrarea in sumele negociate si contractate; 

 c)sa raporteze Casei Nationale de Asigurari de Sanatate datele solicitate privind 

serviciile medicale acordate  asiguratilor de catre spital, in baza contractelor incheiate 

cu acesta, si sa respecte termenele de raportare stabilite de Casa Nationala de Asigurari 

de Sanatate; 

 d)sa informeze permanent unitatea despre conditiile de contractare; 

 e)sa tina evidenta internarilor pe asigurat, in functie de casa de asigurari de 

sanatate la care acesta vireaza contributia. 

 

 Art.62 

 Serviciile medicale spitalicesti cuprind: 

 a)consultatii; 

 b)investigatii; 

 c)stabilirea diagnosticului; 

 d)tratamente medicale ; 

 e)ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare si masa. 

 

 Art.63 

 Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de 

internare din partea medicului de familie sau a medicului de specialitate  din unitati 

sanitare ambulatorii aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.  
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 Art. 64 

(1) Asiguratii suporta contravaloarea: 

 a)serviciilor medicale efectuate la cerere; 

 (2)Tarifele serviciilor prevazute la alin. (1) se stabilesc de unitate in conditiile 

legii.     

 

Capitolul II. 

Sectia Boli Cronice 

Organizare 
                                                           

Art. 65 

 Secţia este condusă de un medic şef care are in subordine  o asistentă medicală 

şefă . 

Art. 66 
Primirea şi ieşirea bolnavilor, se organizează pe secţie cu respectarea normelor de 

igienă şi antiepidemice. 

Art. 67 

Repartizarea bolnavilor în secţie, pe saloane, se face avându-se în vedere natura 

şi gravitatea bolii, sexul, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecţiilor interioare. 

 

Art. 68 

 În cazuri deosebite, se poate aproba internarea bolnavului cu însoţitor.  

 

Art. 69 

In conditiile in care afectiunile  pacientului depasesc competentele spitalului , 

bolnavul poate fi transferat la un alt spital , asigurându-se în prealabil, în mod 

obligatoriu locul şi documentaţia necesară şi dacă este cazul, mijlocul de transport. 

 

Art. 70 

 La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de 

ieşire din spital întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului şef de secţie. 

 

Art. 71 

 La externare, biletul de ieşire din spital se înmânează bolnavului, iar foaia de 

observaţie se îndosariază. 

 

Art. 72 

 Bolnavul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştiinţat 

de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate. Aceasta se consemnează, sub 

semnătura bolnavului şi medicului, în foaia de observaţie. 

Art. 73 
Declararea decedaţilor în spital se face pe baza actelor de verificare a deceselor 

întocmite de medicul din secţie.  
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Atributii 
 

 Art. 74 

(1)Cu privire la asistenta medicala se va proceda dupa cum urmeaza: 

 

 1.La internare: 

a)examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor, 

pentru internare; 

 b)asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si 

specializate, pana cand bolnavul ajunge in sectie; 

 c)asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii; 

 d)asigurarea transportului bolnavilor in sectie; 

 e)tinerea evidentei zilnice a miscarii bolnavilor.  

 

 2.In sectie: 

 a)repartizarea bolnavilor in saloane, in conditiile aplicarii masurilor referitoare la 

prevenirea si combaterea infectiilor interioare; 

 b)asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a 

bolnavilor in ziua internarii; 

 c)efectuarea, in cel mai scurt timp, a investigatiilor necesare stabilirii 

diagnosticului; 

 d)declararea bolilor contagioase si profesionale, conform reglementarilor in 

vigoare; 

 e)asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), 

individualizat si diferentiat, in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv 

al bolii, prin aplicarea diferitelor procese medicale , indicarea, folosirea si administrarea 

alimentatiei dietetice, medicamentelor, agentilor fizici, balneari, climatici, precum si a 

aparaturii medicale; 

 f)asigurarea, ziua si noaptea, a ingrijirii medicale necesare, pe toata durata 

internarii; 

 g)asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii 

Publice; 

 h)asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea 

corecta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului; 

 i)asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce; 

 j)asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul 

evolutiv al bolii; 

 k)desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational 

de odihna si de servire a medicamentelor, de igiena personala, de primire a vizitelor si 

pastrarea legaturii acestora cu familia; 

 l)medicii care isi desfasoara activitatea in spital au obligatia ca la externarea 

asiguratului sa transmita medicului de familie sau medicului de specialitate din 

ambulatoriu, dupa caz, prin scrisoare medicala, evaluarea starii de sanatate a 
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asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere 

terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului). 

 m)educatia sanitara a bolnavilor si apartinatorilor; 

 n)obligativitatea păstrării confidenţialităţi faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor 

decurse din serviciile medicale acordate salariaţilor; 

 o) obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod echitabil si 

nediscriminatoriu asiguraţilor; 

 p)obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii 

medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare; 

 r) se va avea in vedere neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror 

condiţie de sterilizare nu este sigură; 

 s) obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe ale actului medical 

atunci când este cazul ; 

 t) asigurarea fluientă cu materiale sanitare şi de uz gospodăresc şi o rezervă 

pentru urgenţe; 

 u)asigurarea continuă a sterilelor în termeni de valabilitate a sterilizării, conform 

normelor legale în vigoare; 

         v) are acces la informatii privind datele pacientului si raspunde de 

confidentialitatea, prelucrarea si protectia acestora. 

(2) Asistenta medicala care raspunde de prevenirea si combaterea infectiilor 

asociate asistentei medicale are urmatoarele atributii: 

- 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. 

- Monitorizează 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 pacinetului 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 asociate asistentei medicale. Investighează tipul de infecţie şi 

agentul patogen, împreună cu medicul curant.  

- Participă la pregătirea personalului. 

- Participă la investigarea epidemiilor.  

- Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este 

cazul. 

 

Art. 75 
1.Sectia Boli Cronice  va asigura asistenta medicala in urmatoarele domenii: 
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-tratament în boli cronice cu diagnosticul şi indicaţia terapeutică stabilite de spitalele 

de categorie superioară;  

- cardiopatie ischemica cronica 

- hipertensiune arteriala 

- insuficienta cardiaca 

- hepatita cronica 

- ciroza hepatica 

- diabet zaharat 

- sindrom vertebro- bazilar 

- atac ischemic 

- isuficienta venoasa cronica 

- bronsita cronica 

- astm bronsic 

     - bronhopneumopatie cronica obstructiva 

     - gastroduodenita cronica 

     - colopatie functionala 

     - reumatism cronic degenerativ 

     - spondiloza  

     - coxartoza 

     - gonartroza 

     - insuficienta renala cronica. 

 

(2)Toţi salariaţii secţiei  sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului capitol, 

precum si normele igienico-sanitare în vederea prevenirii infecţiilor interioare . 

(3)In secţia Boli Cronice se eliberează formulare tipizate, aprobate conform 

actelor normative în vigoare, periodicitatea şi termenele de elaborare fiind prevăzute în 

aceleaşi acte normative.Birotica pusa la dispozitie este folosita numai in interiorul 

spitalului. Evidentele medicale continute in aceste formulare trebuie pastrate ca 

materiale secrete profesionale. 

 

Birou  managementul calitatii 

 

Biroul managementul calitatii are urmatoarele atributii: 

 

a)pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 

b)coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al 

 calităţii: 

            b1) manualul calităţii; 

            b2) procedurile; 

c)coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în 

 cadrul unităţii,pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii şi 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 calitatii; 
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f)implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; 

g)asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii 

 declarate de manager; 

h)asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii 

cu cerinţele specifice; 

i)coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului  

acţiunile 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; 

l)asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al  

  calităţii; 

m) raspunde de managementul riscurilor; 

n) elaboreaza registrul riscurilor si le analizeaza periodic. 

 

 

Compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

medicale 

 

 

     Compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale a fost infiintat, 

avand la baza Ordinul 1101/2016, privind aprobarea normelor de supraveghere 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale. 

 

     Principalele atributii ale CPIAAM, sunt: 

I. Elaborarea planurilor anuale : 

1. Planul anual de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale  

2. Planul anual de dezinfectie, dezinsectie si deratizare  

3. Planul anual de gestionare a deseurilor infectioase  

4. Strategia de reducere a riscului de infectie si de manifestare endemica sau 

epidemica  

5.Planul de control al riscului infectios  

6.Identificarea spatiilor cu risc crescut de infectie diferentiate pe 4 zone in 

concordanta cu gradul de asepsie a actelor medicale  

7. Harta zonelor cu risc epidemiologic in aparitia infectiilor asociate asistentei 

medicale  

8. Identificarea activitatilor cu risc crescut a personalului medical si de ingrijire 

9.Planul de formare profesionala in vederea prevenirii si combaterii infectiilor 

asociate asistentei medicale a personalului mediu si auxiliar angajat si a noului 

personal angajat 

10.Planul privind investigatiile paraclinice ale personalului medical si auxiliar 

11.Programarea anuala a autocontroalelor bacteriologice  

 



Regulament de organizare şi funcţionare 

 

 22 

 II. Supravegherea zilnica a modului in care sunt aplicate planurile, ghidurile si 

procedurile specifice:  

 - Controlul si supravegherea zilnica a modului de colectare, separare, transport si 

depozitare a deseurilor periculoase si a celor menajere.  

- centralizarea lunara a datelor privind cantitatea de deseuri periculoase provenite din 

activitatea medicala.  

- Supravegherea apticarii normelor de asepsie si antisepsie  

- Controlul respectarii normelor de sterilizare si de respectare a mentinerii sterilitatii. 

 - Monitorizarea accidentelor survenite prin taiere si intepare in timpul manevrelor 

medicale  

- Controlul respectarii normelor de igiena a alimentatiei  

- Supravegherea modului cum se desfasoara activitatea zilnica de predare-primire 

lenjerie  

 - Supravegherea respectarii circuitelor. 

 

 

                                    Statia de hemodializa 

 

 Art.76 

 In cadrul statiei isi desfasoara activitatea un medic coordonator nefrolog si doi 

medici specialisti nefrologie, 1 tehnician  si alte cadre sanitare medii şi auxiliare.  

 

 Art.77 

 Unitatea are angajat un psiholog. Aportul psihologului se concentreaza in 

principal pe incercarea de atenuare a anxietatii, reactiilor depresive, realizarea imaginii 

despre sine a bolnavului dializat si dezvoltarea sentimentului de independenta. 

 Formele si metodele psihologice utilizate in statia de hemodializa sunt: 

 -convorbirea individuala si amenajarea psihologica a relatiilor cu cei din jur; 

 -ajutarea in depasirea dificultatilor emotionale cu care sunt confruntati; 

 

 Art.78 

 Pacientii sunt consultati la intocmirea unor meniuri dietetice, la stabilirea unor 

parametrii functionali ai rinichiului artificial in functie si la intocmirea programului de 

tratament in functie de schimbarile survenite intre dialize. 

 

Art.79 

 Atribuţii în acordarea asistentei medicale: 

 a) asigurarea în permanenţă a sterilelor în termenii de valabilitate a sterilizării, 

conform normelor legale în vigoare; se vor folosi materiale de unica folosinta sterile 

si apirogene ambalate standard pastrate in conditii optime: linii pompa simpla, 

dializoare, fistuline, solcart, perfuzoare; 

 b) păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din 

serviciile medicale acordate asiguraţilor; 
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 c) pastrarea confidentialitatii datelor si infornatiilor referitoare la actul medical , 

precum si intimitatea si demnitatea pacientilor; 

 d)acordarea serviciilor medicale în mod echitabil si nediscriminatoriu asiguraţilor; 

 e) respectarea dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în 

situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare; 

 f) neutilizarea materialelor şi sterilelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură; 

 g)completarea prescripţiilor medicale conexe actului medicale atunci cănd este cazul 

pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); 

 h) obligativitatea actualizarii listei asiguratilor; 

 i) stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă a personalului medical; 

 j)  inregistrarea in sistemul informatic a datelor medicale aferente pacientilor; 

 

Art. 80 

Descrierea manevrei: 

a) hemodializa consta in punerea in contact, prin intermediul unei membrane 

semipermeabile numita dializor (care nu lasa sa treaca decat particulele de 

dimensiuni mici si medii), a sangelui bolnavului cu un lichid  a carui compozitie este 

apropiata de cea a plasmei normale (dializat); 

b) dezinfectarea aparatului dupa fiecare pacient; 

c) montarea liniei pompa simpla sau dubla, dupa caz; 

d) destinderea cu ser fiziologic; 

e) heparinarea CEC (circuitului extern); 

f) dializa propriu-zisa. 

 

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE 

 

Art.81 

a) Organizare 

Ambulatoriul de specialitate asigură asistenţa de specialitate ambulatorie este 

organizat cu un cabinet de medicina interna. 

Programul de lucru al Ambulatoriul de specialitate este de la 7.00-08.30.

 Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriul de specialitate se acordă de medicul 

specialist  pe baza recomadărilor scrise ale medicului de familie, care trebuie să 

cuprindă motivul trimiterii şi diagnosticul prezumtiv, cazurilor de urgenţă, bolnavilor 

aflaţi în supraveghere activă, li se acordă asistenţă medicală fără recomandarea 

medicului de familie. 

 b) Atribuţii 

Cabinetul de consultaţii medicale de specialitate, are în principal următoarele 

atribuţii: 

- Obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de 

identificare şi serviciilor medicale acordate asiguraţilor;  

- Obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu 

asiguraţilor; 
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  - asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor ambulatorii, îndrumarea 

bolnavilor către spital, în cazurile când este necesară internarea, 

  - programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetul de specialitate, pentru evitarea 

aglomeraţiei şi a amânărilor, 

  - executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi 

degenerative, 

  - organizarea şi efectuarea examenelor de specialitate şi a investigaţiilor de laborator 

în cadrul examenului medical la angajare şi controlul medical periodic al unor 

categorii de salariaţi, 

  - stabilirea incapacităţii temporare de muncă pentru angajaţii domiciliaţi în raza 

teritoriului Ambulatoriul de Specialitate, 

 

 

DISPOZITII FINALE 

 

 Art.82 

 Prezentul Regulament de organizare si functionare a SC MALP SRL Moinesti 

intregit cu fisa postului pentru toate categoriile de functii din unitate va fi aprobat adus 

la cunostinta salariatilor prin afisare la loc vizibil. 

Dispoziţiile prezentului Regulament se completează ori de câte ori este nevoie, în 

funcţie de reglementările care apar în legislaţie. 

  

 

 

 

 


