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CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament Intern este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Muncii

aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare şise aplică întregului personal

o al Spitalului Orasenesc Segarcea indiferent de durata şi tipul contractului de muncă sau modalitatea

salarizării şi de asemeneași celor care lucrează în cadrul unității sub orice formă (detaşaţi, delegaţi)

precum şi celor care efectuează stagii ori schimburi de experiență sau iau parte la diferite forme de

învățământ (specializare, perfecţionare etc] în cadrul spitalului.

Prevederile Regulamentului Intern, care va fi numit în continuare Regulament, sunt obligatorii

şi trebuie respectate cu strictețe de toate categoriile de salariațidin unitate și de către toate persoanele

ce desfăşoară activități pe teritoriul acesteia, indiferent de nivelul ierarhic în care îşi desfăşoară

activitatea.

Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru firmele care asigură diverse servicii în

incinta unităţii, care au obligația de a respecta Regulamentul suplimentar atribuțiilor şi clauzelor

prevăzute în contractele încheiate între părți (curăţenia spitalului, păstrarea liniştii si păstrarea integrală

e a bunurilor cu care intră în contact).

Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplina din prezentul Regulament se
aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane sau oricăror altor activități pe timpul prezenței în

unitate.elațile de muncă în cadrul Spitalului Orasenesc Segarcea au la bază principiul egalității de

tratament față de toţi salariați, al nediscriminării de orice fel şi al înlăturării oricărei forme de încălcare

a demnităţii



CAPITOLUL II

CONDUCEREA SPITALULUI

Conducerea Spitalului Orasenesc Segarcea se realizează prin

- manager;
- comitetul director;
- consiliul medical;

- consiliul de administratie.

MANAGERUL UNITĂȚII

5) În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, spitalul public este

condus de un manager, persoană fizică sau juridică

Spitalul Orasenesc Segarcea este condus de manager- Dr.Heedari Hoshang

Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

a) exercitarea oricăror alte funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate inclusiv în

cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătoreşti;
b) exercitarea unei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele

neremunerate;
c) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale

unei alte unități spitaliceşti;
d) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil.

Constituie conflict de interese deținerea de către manager de părțisociale, acţiuni sau

interese la societăți comerciale ori organizații nonguvernamentale care stabilesc

relații comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenționează să

V exercite funcția de manager. Această dispoziție se aplică și în cazurile în care astfel

de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la

gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.
Dacă managerul selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de

interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în

termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de

plin drept.

Conform Ordinului ministrului sănătății publice nr.922/2006, managerul are următoarele

drepturiși obligații:

1, Drepturile managerului
Managerulare următoarele drepturi:

1. primirea unei sume lunare brute, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare
2. dreptul la concediu de odihnă anual conform prevederilor legale;



dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări
sociale de stat, în condițiile plății contribuţiilor prevăzute de lege;
dreptul la securitate și sănătate în muncă;
dreptul la formare profesională, în condițiile legii;
dreptul la informare nelimitată asupra activității spitalului şi acces la toate documentele

privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;
dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administrație în rezolvarea problemelor de

strategie, organizare şi funcționare a spitalului, precumși în activitatea de identificare de

resurse financiare pentru creşterea veniturilor spitalului, în condițiile legii;
dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităților pentru
îmbunătățirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi

evaluarea activității medicale, precumși întărirea disciplinei economico-financiare;
dreptul de a fi susținut în realizarea activităților specifice de consiliul medical, consiliul

etic, precum și de alte comisii pe care le înființează. ale căror atribuţii şi responsabilități
sunt aprobate de comitetul director și sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi

funcționare a spitalului;
10. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce le

revin;

>) 11. dreptul de a revoca şefii de secţii în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel

puţin un an;
12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractul

individual de muncă şi de reluare a raporturilor de muncă pe postul deținut anterior
încheierii prezentului contract de management;

13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli, cu documente

justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară şi în străinătate, potrivit legii;
14. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
15. dreptul la egalitate de șanse şi de tratament;
16. dreptul de a desfăşura activitate medicală în spital, în condițiile legi
17. dreptul de a angaja resursele umaneși financiare, în condițiile legii:
18. dreptul de a renegocia indicatorii de performanță a activității asumaţi prin prezentul

contract de management;
19. dreptul de a participa la şedinţele consiliului de administrație fără drept de vot.
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e) Obligaţiile manageruluiO Managerul are următoarele obligaţii

Obligațiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt
următoarele:

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

normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor şefilor de secții și de servicii:
2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte și eliberează din

funcție personalul spitalului;
3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă:
4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul

aflat în subordine;
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director:

6. numeşte și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director:



7, încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul

prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul

căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanță asumaţi
8. prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate

cu prevederile legaleîn vigoare;
9, încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii

obligaţiilor prevăzute în acestea;
10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții

de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă

suspendat, programulde lucru al acestuia în situația în care desfăşoară activitate medicală

în unitatea sanitară respectivă,în condițiile legii:
11. numeşte în funcţie șefii de secţie, de laborator și de serviciu medical care au promovat

concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceştia, în termen de

maximum 30 dezile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata de

3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanță asumaţi;
12, solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în

cazul în care contractul de administrare prevăzut la pet. 11 nu se încheie în termen de 7

zile de la data stabilită în condițiile menționate;
13, deleagă unei alte persoane funcția de şefde secție, de laborator şi de serviciu medical, peoperioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii,

pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
14, repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea

funcțiilor de șefi de secție, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condițiile

prevăzutela pct. 13;
15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fişa postului pentru personalul angajat;
16. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului,

necesare pentru realizarea unor activități specifice, cumar fi: comisia medicamentului,

comisia de analiză a decesului etc., al căror modde organizare şi funcționare este prevăzut
în regulamentul de organizare şi funcționare a spitalului

17. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă

subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluţionează contestațiile

formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte
persoane, în conformitate cu prevederile legale:

18. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în

vigoare;
19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepția spitalelor din

subordinea ministerelor şi instituțiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică

reglementările specifice în domeniu;
20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru

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

dereînnoirea acesteia ori de câteori situaţia o impune;
21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de

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

vigoare;
22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică,

reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către

Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau, după caz, de

către autoritățile administrației publice locale. în condițiile legii:
23, în situația în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat

este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structul



organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii
pentru asigurarea acestora;

24. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai
consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea
îmbunătățirii activității spitalului:

25. răspunde de organizarea şi desfășurarea activității de educație medicală continuă (EMC)
pentru medici, asistenți medicali şialt personal, în condițiile legii:

26. răspunde de organizarea șidesfăşurarea activității de audit public intern, conform legii.

Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt
următoarele:

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul
de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului
medical, şi îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului:

2. aprobă formareaşi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor
comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea
consiliului medical;

4, aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în
concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației:

5. elaborează şi pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea
spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului
Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită; în cazul
ministerelor şi instituțiilor cu rețea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de
dezvoltare în domeniul medical:

îndrumăși coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor asociate asistenţei medicale;
dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității
asumaţi prin prezentul contract;

8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale
desănătate derulate la nivelul spitalului;

9. răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale
elaborate de Ministerul Sănătății;

10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unoracte medicale
de calitate decătre personalul medico-sanitar din spital;

11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe
baza recomandărilor consiliului medical;

12. urmăreşte realizarea activităților de control al calităţii serviciilor medicale oferite de
spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al celui
Ştiinţific;

13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau
contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității
serviciilor medicale;

14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații
medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație şi de prevenire a infecțiilor asociate
asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății:
negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de
sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenței
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătat

a
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16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de
sănătate private;

17. poate încheia contracte cu direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului
Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naționale de sănătate și desfășurării
unor activități specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la

care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi
desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum șia
cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor
cabinete;

19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului
și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

20. răspundede asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste,
conflicte sociale şi alte situații de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la
înlăturarea efectelor acestora;

21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenţei medicale de urgență oricărei
persoanecare se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum şi
de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-
sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia:

22. răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării
condițiilor de cazare, igienă, alimentație şi de prevenire a infecțiilor asociate asistenței
medicale, precum şide acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor

Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt
următoarele:

1. răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli
propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale
conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune
aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către
consiliul de administrație, în condițiile legii;

2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport
acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificați
bugetare;

3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secțiile şi
compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în
contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secțiilor şi compartimentelor din structura
spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente,
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății:

5. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli
unităților deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătății şi, respectiv,
ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare, precum şi
de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unitățile subordonate, pe
celal autorității de sănătate publică ori pe site-urile ministerelorşi instituțiilor sanitare cu
reţele sanitare proprii;

6. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli
consiliului local şi/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțare din bugetele
locale;

7. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;



8. aprobă lista investițiilor şi a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se
realizeze într-un exerciţiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei
economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul
spitalului;

10. identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creşterea
veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

11. îndeplineşte toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite,
conform legii;

12. răspundede respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.

Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

1. aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după
avizarea prealabilă de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului
Bucureşti, direcția medicală sau structura similară acesteia din ministerele și instituțiile
cu rețea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;

2. reprezintă spitalul în relațiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
3. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;
4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri

de îmbunătățire a activității spitalului:
5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învăţământ superior medical, respectiv

unitățile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul
Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea
activităților de învățământ;

6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru
desfășurarea activității de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile
legale;

7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului
profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și

documentelor referitoare la activitatea spitalului;
8. răspunde de obţinerea și menținerea valabilității autorizaţiei de funcționare, potrivit

normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății:
9. pune la dispoziția organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în

condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;
10. transmite direcţiei de sănătate publică județene/a municipiului Bucureşti, direcției

medicale sau structurii similare din ministerele şi instituțiile cu rețea sanitară proprie sau
Ministerului Sănătății, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul
dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția
bugetului de venituri și cheltuieli

11. răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor
prevăzute de lege, în format scris şi electronic;

12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informațiilor legate de
activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății:
aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare
medicală, în condițiile legii;

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

și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului;
15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare:
16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică județene sau a municipiului Bucureşti,

direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele și instituțiile cu reţea

13.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, un înlocuitor de drept pentru
perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii;
informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu rețea sanitară

proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum
24 deore de la apariția acesteia;
răspunde de monitorizareași raportarea datelor specifice activității medicale, economico-
financiare, precum şia altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control,
în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
respectă măsurile dispuse de câtre conducătorul ministerelor şi instituțiilor cu rețea
sanitară proprie sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al

municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului județean, după caz, în situația în care
se constată disfuncţionalități în activitatea spitalului public:
răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii.
în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei
de acreditare;
răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de
încetarea valabilității acreditării;
respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a
Guvernului;
elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situații speciale și

coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte
sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare;
răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor
normative care reglementează activitatea acestuia:
asigură şi răspunde de organizarea activităților de învățământ şi cercetare astfel încât să
consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților,aeticii și

deontologiei medicale;
avizează numirea, în condițiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator și a şefilor de

serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale cliniceși o

supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităților administrației

publice locale.

Obligațiile managerului în domeniul incompatibilitățilorși al conflictului de interese
sunt următoarele:

1. depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile

prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la

Ministerul Sănătății sau, după caz, la ministerele şi instituțiile cu rețea sanitară proprii

actualizează declarația prevăzută la pet. | ori de câte ori intervin modificări față de

situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum
și a încetării funcțiilor sau activităților;
răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pet. 1 şi 2.

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în
unități! le sanitare, managerulare următoarele atribuții:



Atribuţiile managerului unităţii sanitare:

. a) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor

asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
2. b) participăla definitivarea propunerilor de activități și achiziții cuprinse în planul anual

al unității pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

3. c) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziția de bunuri şiservicii aferente activităților

cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor
asociate asistenței medicale;

4. d) răspunde deînființarea și funcţionarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate

asistenţei medicale al unității:
5. c) răspunde de organizarea activității de screening al pacienților în secţii de terapie

intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni
multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere

şi control al infecțiilor asociate asistenței medicale;
6. D) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor

nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
7, g) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unității a informațiilor statistice (rata

trimestrială și anuală de incidență, rata de prevalență, incidența trimestrială și anuală

defalcată pe tipuri de infecții şi pe secţii) privind infecțiile asociate asistenței medicale, a

rezultatelor testelor de evaluare a eficienței curățeniei şi dezinfecției, a consumului de

antibiotice, cu defalcarea consumului antibioticelor de rezervă;
8. h) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse

biologice în registrele înființate pe fiecare secție/compartiment şi de aplicarea măsurilor

de vaccinare a personalului medico-sanitar;
9, în răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de șeful

serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale al

unității;
10. j) controlează și răspunde pentru organizarea serviciului compartimentului de prevenire a

infecțiilor asociate asistenței medicale al unității sau, după caz, pentru contractarea

responsabilului cu prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, în directa subordine

şi coordonare;
11. k) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a

sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situații de risc sau focar de infecție
asociate asistenței medicale;

12.1) verifică şi aprobă evidența informațiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii

sau la solicitare legală, aferente activității de supraveghere, depistare, diagnostic,

investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecție asociată

asistenței medicale din unitate;
13.m) solicită, la propunerea șefului serviciului/coordonatorului compartimentului de

prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale/medicului responsabil sau din proprie

inițiativă, expertize și investigații externe, consiliere profesională de specialitate şi

intervenție în focare;
14. n) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestații de specialitate;
15. o) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituției în ceca ce privește

infecțiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanță a persoanelor

fizice, în cazul stabilirii responsabilități individuale.

De asemenea, are responsabilități în domeniul gestionării deşcurilor rezultate din

activități medicale şi în domeniul nuclear (titular de autorizații). stabilite de legislația în

vigoare.



COMITETUL DIRECTOR

În cadrul spitalului este organizatşi funcţionează un Comitet director format din:
- managerul spitalului- Dr.Heedari Hoshang;
- director medical — Opritoiu loana Felicia
- directorul financiar contabil- ec.lovan Simona;

Conform ordinului nr.921/04.08.2006 al Ministrului sănătății publice, comitetul
directoral spitalului are următoarele atribuții:

1. elaborează planul strategic de dezvoltare al spitalului de dezvoltare al spitalului pe
perioada mandatului, în baza propunerilorscrise ale consiliului medical;

2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii
medicale al spitalului;

3. propune managerului, în vederea aprobării:

1. numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în
vigoare;

2. organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele,
conform legii;

4, elaborează regulamentul de organizare şi funcționare, regulamentul intern și organigrama
spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii:

5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice
privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă şi
alimentație, precum şi de măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale,
conform normelor aprobate prin ordin al MSI

6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării
de către compartimentul economico- financiar a propunerilor fundamentate ale
conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune
aprobării managerului;

7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe
secţii și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secţii și compartimente pentru
încadrarea în bugetul alocat;

8. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe
care îl supune spre aprobare managerului:

9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari,
economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi

control, pe care le prezintă managerului. conform metodologiei stabilită

10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și

îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale

populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică
medicale;

11. elaborează planul de acţiune pentru situații speciale și asistență medicală în caz de război,
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situaţii de criză;
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12. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamenteazăți prezintă spre aprobare
managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații
curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condițiile
legii, și răspunde de realizarea acestora;

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor
asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității
spitalului;

14. întocmește informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuția bugetului de
venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical șile prezintă Direcţiei de
Sănătate Publică;

15. negociază, prin manager, directorul medical și directorul financiar contabil, contractele
de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;

16, se întrunește lunar sau ori de câteori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi
ori a managerului spitalului şi ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul
membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea
sediului și a denumirii spitalului;

18. negociază cu şeful de secție, laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii
specifici de performanță ai managementului secției, laboratorului, serviciului, care vor fi

prevăzuţi ca anexăla contractul de administrare al secției, laboratorului;
19. răspundeîn fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;
20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaboreazăraportul

anualde activitateal spitalului.
21, evalueaza semestrial si la nevoie prin hotarare proprie planul strategic de dezvoltare al

spitalului.

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în
unitățile sanitare, comitetul director are următoarele atribui

Atribuţiile Comitetului director al unității sanitare:

1. a) organizează Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale şi
elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;

2. b) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire a
infecțiilor asociate asistenţei medicale și/sau realizarea contractelor de furnizare de
prestări servicii specifice;

3. c) aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea
infecțiilor asociate asistenţei medicale:

4. d) asigură condițiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru
supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenţei medicale;

e) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
f) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților din planul anual de
activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenţei
medicale;

7. g) se asigură de îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților de
prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare
evitării sau diminuării riscurilor;

8. h) se asigură de derularea legală a achizițiilor şi aprovizionarea tehnico-materială,
prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în

n
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vederea diminuarii ori evitării situațiilor de rise sau limitării infecțiilor asociate asistenţei

medicale;
9. i) deliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma

sesizării pacienților sau în urma autosesizării în privința responsabilității instituționale ori

îndividuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la

lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaților prin infecții asociate

asistenței medicale;
10.) asigură dotarea necesară organizării şi funcționării sistemului informațional pentru

Înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informațiilor privind infecțiile asociate

asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecțiilor asociateasistenței medicale al

unității;
11.k) asigură condițiile de îngrijire la pacienții cu infecții/colonizări cu germeni

multiplurezistenți

CONSILIUL MEDICAL

Consiliul medical este alcătuit din șefii de secţii, compartimente, de laboratoare,

farmacistul şef, cu urmatoarea componenta:
1. Dr. Opritoiu loana Felicia, director medical - presedinte

2.Dr.Barbuceanu Rodica, medic primar sectia medicina interna - membru

3 Dr-Racareanu Marian Madalin medic spec comp.chirurgie gen - membru

4. Dr.Niculescu Camelia, medic primar comp.obstetrica ginec. - membru
5. Dr.Bontea Aida, medic primar sectia pediatrie - membru

6. Dr.Opritoiu Ioana, medic primar comp neonatologie - membru

7, Dr. Nica Dan Alexandru medic specialist laborator analiza medicale - membru

8. Dr. Amarascu Simona Mariana,Farmacist — farmacia spitalului — membru

9, Dr.lovanescu Oana medic spec. - comp A-Tl. — membru

10. Dr. Ghita Daniela medic primar—ambulatoriul spitalului - membru

Conform OMS 863/2004, principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

1, evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital și face propuneri

pentru elaborarea:
- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului:
- planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură şi echipamente

medicale, medicamente şi materiale sanitare;
2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al

spitalului;
3. participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern

ale spitalului;
4. desfăşoară activitate de evaluare și monitorizare a calităţii şi eficienței activităților medicale

desfăşurate în spital, inclusiv:
- evaluarea satisfacţiei pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în

ambulatoriul acestuia;
- monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală;

- prevenirea şi controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu nucleul DRG şi cu compartimentul de

prevenire şi control al infecțiilor asociate asistenței medicalede la nivelul spitalului:
5, stabileşte reguli privind activitatea profesională. protocoalele de practică medicală la nivelul

spitalului și răspunde de aplicareaşi respectarea acestor
6. elaborează planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe

care îl supune spre aprobare directorului general;

12



7, înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea

activităților medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri

comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la

structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
10. participăla stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare
continuă a personalului medico-sanitar;

11. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităților de educație și cercetare medicală

desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate;
12. reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din ţară şi din străinătate şi

facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;
13. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul

spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
14. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților

medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;
15. analizează şi ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu,

cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite
etc);

16. participă, alături de directorul general, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre,

epidemii şi în alte situații speciale;
17. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelorla nivelul spitalului, în

vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a

rezistenţei la medicamente;
18. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a

pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei

spitalului;
19. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală,

în condițiile legii;
analizează și soluţionează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital,

referitoare la activitatea medicalăa spitalului:
21. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în

vigoare.

20.

Protocol privind modul de solicitare si desfasurare a consultului interdisciplinar în
interiorul spitalului

Consultul interdisciplinar poate fi solicitat atit la la internare cat si pe perioada
tratamentului.

Medicul care solicita un astfel de consult se adreseaza Directorului Medical sau
înlocuitorului acestuia in vederea stabilirii echipei de consult multidisciplinar.

Pentru consultul in urgenta, medicul solicitant va cere medicilor de

garda sa participe la consultul multidisciplinar. In aceasta situatie medicul solicitatprezint
a in raportul de garda consultul multidisciplinar realizat

Consultul multidisciplinar va fi coordonat de medicul care a solicitat consultul

interdisciplinar.
Toti membrii echipei interdisciplinare consemneaza in Foaia de Observatii consultul

medical efectuat, rezultatele si recomandarile necesare.
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Activitatea desfasurata de Consiliul medical se arhiveaza sub forma de procese verbale d
e sedinta „ iar un exemplardin acest proces verbal se depune sprestiinta managerului unitatii.

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în
unitățile sanitare, directorul medical are următoarele atribuţii

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
In cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administratie, care are rolul de a

dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcționare a spitalului şi de a face
recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.

Membrii consiliului de administratie sunt:

- Ec. Gabroveanu Georgeta - reprezentant numit de Primaria Orasului Segarcea

- Stoian lulian - reprezentant numit de Consiliul Local Segarcea

-Dr. Catan Daniela - reprezentant numit de Consiliul Local Segarcea

- Dr.Popescu Stefan reprezentant numit de D.S.P.Dolj

- Ec.Valent Marilena reprezentant numit de D.S.P.Dolj

-Dr.Gofita Doru - Colegiul Medicilor Dolj

- As.med.Gaina Craciunoiu Daniel — O.A.M.M.R.Dolj

Membrii supleanti

- Marcu Daniel - Primaria Segarcea

- Stoian Liviu - Consiliul Local Segarcea

-Dr.Meltzer Adriana -D:S.P.Dolj

-Dr.Rosu Denisa -D.S.P.Dolj

- As.med.Mujea Lavinia -O.A.M.M.R.Dolj

 federațiilor sindicale

tat
Reprezentantul sindicatului legal constituit în unitatea noastră, al

semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, are statut de ir
permanent la şedinţele consiliului de administratie.

Consiliul de administratie se întruneşte, în şedinţă ordinară, cel puţin o dată pe luna, precum
şi ori de câteori vafi nevoie, în şedinţe extraordinare. Deciziile consiliului se iau în prezenţa a cel puţin

două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

Conform Legii nr.95/2006, consiliul de administrație al spitalului are următoarele
atribuții:

1. avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situațiile financiare
trimestriale şi anuale;
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Procedura de lucru a Consiliului medical
Modul de desfasurare a activitatii Consiliului Medical este reglementat de legislatia în vigoare

în domeniul sanitar. Consiliul Medical se întruneste cel putin odata pe luna sau ori de cate ori

este nevoie, la solicitarea presedintelului sau cel putin a 2/3 din membrii acestuia

si ia hotarâri cu majoritatea simpla a celor prezenti.
Activitatea desfasurata de Consiliul medical se arhiveaza sub forma de procese verbale d

e sedinta , iar un exemplar din acest proces verbalse depune spre stiinta managerului unitatii.

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în

unitățile sanitare, directorul medical are următoarele atribuţii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
In cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administratie, care are rolul de a

dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare și funcționare a spitalului și de a face

recomandări managerilor spitalului în urma dezbaterilor.

Membrii consiliului de administratie sunt:

- Ec. Gabroveanu Georgeta - reprezentant numit de Primaria Orasului Segarcea

-W Stoian Iulian - reprezentant numit de Consiliul Local Segarcea

- Dr. Catan Daniela - reprezentant numit de Consiliul Local Segarcea

- Dr.Popescu Stefan reprezentant numitde D.S.P.Dolj

- Ec.Valent Marilena reprezentant numit de D.S.P.Dolj

- Dr.Gofita Doru - Colegiul Medicilor Dolj

- As.med.Gaina Craciunoiu Daniel — O.A.M.M.R.Dolj

Membrii supleanti

- Marcu Daniel - Primaria Segarcea

- Stoian Liviu - Consiliul Local Segarcea

-Dr.Meltzer Adriana -D.S.P.Dolj

- Dr.Rosu Denisa -DS.P.Dolj

- As.med.Mujea Lavinia -O.AM.M.R.Dolj

Reprezentantul sindicatului legal constituit în unitatea noastră, afiliat federațiilor sindicale

semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, are statut de invitat

permanent la şedinţele consiliului de administratie.

Consiliul de administratie se întruneşte, în şedinţă ordinară, cel puţin o dată pe luna, precum

şi ori de câte ori va fi nevoie, în şedinţe extraordinare. Deciziile consiliului se iau în prezența a cel puţin

două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
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(iii) abuzuri savarsite de catre pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-
sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;

(iv) nerespectarea demnitatii umane;
e)emite avize etice, ca urmare a analizei situatiilor definite de lit. d);
fsesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot

face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii spitalului sau de
catre petent;

g)sesizeaza Colegiul Medicilor ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face
obiectul uneisituatii de malpraxis;
h)asigura informarea managerului si a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului

Sanatatii privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a
solutiilor stabilite de avizul etic;
intocmeste continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora

j)emite hotarari cu caracter general ce vizeaza spitalul;
k)aproba continutul rapoartelor intocmite semestrial si anual de secretarul Consiliului etic;
Danalizeaza rezultatele implementarii mecanismului de feedback al pacientului;
m)analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al spitaluluisi face propuneri pentru

imbunatatirea acestuia;
n)analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilitatilor etice si de integritate si al respectarii

wo drepturilor pacientilor si ofera un aviz consultativ comisiei de etica din cadrul spitalului, pentru
fiecare studiu clinic desfasurat in cadrul spitalului:

o)ofera, la cerere, consiliere de etica pacientilor, apartinatorilor, personalului medico-sanitarsi
auxiliar.

(2) Consiliul etic poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa
analizei si poate invita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei
prezentate.

Pe lângă Comitetul Director al spitalului funcționează următoarele comisii specializate, necesare

pentru realizarea unor activităţi specifice

- Comisia de concurs la încadrare ( potrivit prevederilor H.G. nr.286/2011) ;

- Comisia de examen la promovare(potrivit prevederilor H.G. nr.286/2011;

- Comisia de licitaţie ;

- Comisia de prescriere a medicamentelor si farmacovigilenta;

- Comisia de analiză a decesului;

- Comisia de inventariere anuală a bunurilor;

- Comisia pentru prevenirea infectiilor nosocomiale;

- Comisia pentru selectionarea documentelor in arhiva;

- Comisia de casare;
- Comisia de receptie si calitatea bunurilor;

- Comisia pentru situatii de urgenta;

- Comisia tehnica deprevenirea incendiilor.

- Comisia de gestionare a deseurilor medicale
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- Comisia de disciplina si de securitate a muncii

- Comisia de analiza DRG

- Comisia pentru nutritie

- Comisia de receptie si calitatea medicamentului si materialelor sanitare;

- Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si

sistemului de control intern/manage
drumarea metodologica a dezvoltarii

din cadrul unitatii

- Comisia pentru indeplinirea standardelor si indicatorilor in vederea acreditarii al Autoritatii

Nationale de Management al Calitatii in Sanatate,

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR
Atribuţiile directorului medical in conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în

domeniul sanitar sunt urmatoarele:

1. În calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la

termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii

medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;

2. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin
evaluarea satisfacţiei pacienților și elaborează împreună cu şefii de secţii, propuneri de

îmbunătățire a activității medicale;
3. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de

implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

4. Răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfăşurate la nivelul secţiilor

pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;

5. Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

6. Întocmeşte planul de formare şi perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor
de secţii şi laboratoare;

7. Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare

medicală, în condițiile legii:

8. Asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul

spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România:

9. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităților medicale

desfăşurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

10. Analizează şi ia decizii în situaţia existenței unorcazuri medicale deosebite (de ex. cazuri foarte

complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite,etc.);

11. Participă alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în

alte situații speciale;
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12. Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la

nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a

rezistenței la medicamente;

13. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a

pacienţilor tratați, asigurarea confidențialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

ATRIBUTIILE DIRECTORULUI FINANCIAR-CONTABIL

In conformitate cu Ord. MSF 1021/17.08.2004 pentru aprobarea modelului cadru al

organigramei pentru spitale, directorul financiar - contabil are în subordine biroul financiar-
contabilitate, având în principal următoarele sarcini

-asigură și răspunde de buna organizare și desfăşurare a activității financiare a unității în
conformitate cu dispozițiile legale :

-organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară ;

-organizează contabilitatea în cadrul unității în conformitate cu dispoziţiile legale și asigură
efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor ;

-asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a
bilanțurilor anuale şi trimestriale :

-angajează unitatea prin semnătură , alături de manager în toate operațiunile patrimoniale;

răspunde de îndeplinirea atribuțiunilor ce revin compartimentului financiar contabil cu privire la

controlul financiar preventivşi la asigurarea integrității avutului unității ;

participă la organizarea sistemului informațional al unității urmărind folosirea cât mai eficientă

a datelor contabilităţii :

-asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale , a obligațiilor unității către bugetul
statului, unități bancare şi terți:
-asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă de mecanizarea lucrărilor în domeniul financiar-
contabil :

-ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmărește recuperarea lor :

-asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri

pentru ţinerea lazişi corectă a evidențelor gestionare :

“îndeplineşte formele de scădere din evidenţa bunurilor de orice fel în cazurile și condițiile
prevăzute de dispoziţiile legale ;

prezintă periodic studii privind evaluarea financiară a acțiunii de sănătate şi analiza costurilor ;
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„organizează şi la măsuri de realizarea perfecționării, pregătiri profesionale a cadrelor financiar

contabile din subordine ;

„rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-

contabilă ;

-întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al unității pe baza propunerilor fundamentate ale

conducătorilor secțiilor şi compartimentelor spitalului pe care îl supune aprobării Comitetului

Director şi managerului unității;

-Participă la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu CAS Dolj şi urmăreşte

încadrarea cheltuielilor în veniturile contractante ;

„Depune la CAS Dolj la termene stabilite toate situațiile cerute pentru justificarea serviciilor

medicale realizate şi urmăreşte încasarea lor :

-Participă la inventarierea bunurilor materiale

Urmăreşte corelarea planului de aprovizionare cu veniturile unității

-Aprobă documente legate de gestionarea bunurilor ;

„Asigură îndeplinirea în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor unității către bugetul de

stat, Trezorerieșiterţi ;

„Aprobă actele de cheltuieli potrivit competenţei celi se delegă în condițiile legii și semnează cu

prima semnătură documentele bancare ;

-Executăorice alte sarcini trasate de conducere.

În conformitate cu Ordinul ministrului sânătății nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea

normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecțiilor nosocominale in unitățile sanitare,

directorul financiar - contabil are următoarele atribuții:

- planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;

- derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislația;

- evaluarea prin bilanțul contabil al eficienței indicatorilor specifici.

CAPITOLULIII

ATRIBUŢIILE UNITĂŢII
Având în vedere prevederile art.171 și art.172- Legea 95 privind reforma în domeniul

sanitar, spitalul, în funcție de numărul de paturi, numărul de secții, numărul de specialități,

specificul patologiei. modul de finanțare, tipul de proprietate, din punct de vedere al

învăţământului şi cercetării, se încadrează în următorul tip de spital

Denumire actuală : Spitalul Orasenesc Segarcea
Adresa : Orasul Segarcea, str.Unirii, nr.50

Nr.paturi +12
Nr.paturi spitalizare zi: 10

Nr.secţii 12
Nr.compartimente  - 5

Dus
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7. Compartiment Primiri Urgente

8. Nr.specialități : 8

9. Clasificare: Spital general

10, Categoria : IV

Spitalul Orasenesc Segarcea este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local Segarcea. Sediul unității este în orașul Segarcea, Str.Unirii nr.50

Spitalul asigură asistență medicală de specialitate, spitalicească și ambulatorie la circa
8100 locuitori din oraşul Segarcea si circa 45000 locuitori din comunele arondate.

În cadrul atribuțiilor sale spitalul asigură
a) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, cronice și

degenerative, precum și aplicarea şi adaptarea la specificul teritoriului a programelor naționale
de sănătate publică :

b) controlul medical şi supravegherea medicală sistematică a unor categorii de
bolnavi, a unor grupe de populație expuse unui risc crescut de îmbolnăvire ;

c) asistenta medicală a mamei, copilului, tineretului şi bătrânilor, precum și urmărirea

aplicării măsurilor pentru ocrotirea acesteia :

d) primul ajutor medical şi asistența medicală a urgenței :

iri medicalee) efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor şi altor îng
bolnavilor ambulatorii și spitalizați :

f) depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum și distribuirea
instrumentarului şi a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare, evitarea
riscului terapeutic, a fenomenelor adverse, informarea și documentarea în domeniul
medicamentelor;

£) stabilirea factorilor de risc din mediu de viață şi de muncă, a influenței acesteia

asupra stării de sănătate a populației şi a controlului aplicării normelor de igienă ;

h) efectuarea de analize și anchete medico-sociale pentru cunoaşterea unor aspecte
particulare ale stării de sănătate ;

i) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii și

evoluției acesteia, în scopul asigurării eficienței tratamentului aplicat;
j) crearea unei ambianțe plăcute, asigurarea unei alimentații corespunzătoare

afecțiunii, atât din punct de vedere cantitativcât și calitativ, precum şi servirea mesei în condiții
de igienă ;

k)promovarea acțiunilor privind educația sanitară a populației ;
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|) realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecțiilor

înterioare, protecția muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare ;

m)asigurarea asistenței medicale şi a funcționalității unităților sanitare în perioade de

calamități ( înzăpezire, inundații )

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu

modificările şi completările ulterioare, spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate

publică, cu personalitate juridică, ce asigură servicii medicale.

Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare şi

paleative, de îngrijire în caz de graviditate și maternitate, precum şi a nou născutului.

Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populației.

Spitalul are, în principiu, următoarele obligații:

-să desfăşoare activități de educație medicală continuă pentru personalul propriu. Costurile

acestor activități sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri,

în condițiile alocărilor bugetare:

-să asigure condiții de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale,

conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății:

-acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților;

-să asigure un act medical de calitate;

-să asigure primul ajutor şi asistența medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la

spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va

asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizatla o altă unitate medico-sanitară de profil;

„va fi în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre,

atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate

resursele la înlăturarea efectelor;

„efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor şi altor îngrijiri medicale bolnavilor

spitalizați;

stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizați:

-aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;

aprovizionarea cu substanțeși materiale de curățenie şi dezinfecţie;

aprovizionarea în vederea asigurării unci alimentații corespunzătoare, atât din punct de vedere

calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, respectând alocația de hrană alocată conform

legislației în vigoare:

asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariția de infecții

nozocomiale:
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realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecție a muncii și paza contra
incendiilor, conform normelor legale în vigoare:

-în perioada de carantină, să limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii ( de

exemplu, neonatologie ) interzice vizitarea pe secție, aceasta fiind permisă numai pe holuri:

-să respecte obligațiile ce-i revin conf.Ord.MSF nr.219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitățile medicale şi a metodologiei de culegere a
datelor pentru baza naţională de date privind deșeurile rezultate din activităţile medicale.

CAPITOLUL IV

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI
Personalul încadrat în unitate are obligația să își desfăşoare activitatea în mod

responsabil conform pregătirii profesionale, codului de deontologie medicală și cerințelor
postului.

Principalele obliga le angajaților sunt următoarele:

a. Obligația de a asigura monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripției medicale:

b.  Obligația de a îndeplini atribuțiile ce îi revin fişei postului:

c.  Obligația de a respecta disciplina în muncă;

d. Obligația de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, în Contractul colectiv

de muncă aplicabil, în Contractul individual de muncă, precumsi acte normative ce vizeaza
activitatea medicala (legii, ordine, norme, dispoziti interne)

e. Obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

f.  Obligația de a respecta măsurile de securitate şi sănatate a munciiînspital;

a. Obligația de a respecta secretul de serviciu:

h. Obligația personalului medico-sanitar care manipulează produse stupefiante de a le păstra

în locuri unde are acces numai personalul desemnat în acest scop;

Obligația de a respecta normele de protecție a muncii, de prevenire și de stingere a

incendiilor șide protecție civilă:

j.  Obligația de a avea un comportament etic față de pacienți, față de aparținătoriși față de

personalul cu care colaborează;

k. Obligația de a nu comite fapte care să producă pagube unității sau altor salariați :
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1 Oblieația de a nu înstrăina sau sustrage bunurile aflate în proprietatea unități ;

m. _Obligația de a aducela cunoştinţa șefului ierarhic orice neregulă, abatere în muncă precum

şi cazurile în care aparatele, instrumentarul şi utilajele ce îi sunt date în păstrare sau în

folosință sunt expuse deteriorării sau funcționează neregulamentar;

n. Obligația de a utiliza în bune condiții şi de a păstra baza tehnică și materială a unității;

o. Organizează şi desfăşoară programul de educație pentru sănătate, activități de consiliere,

atât pentru pacienți, cât şi pentru aparținători şi diferite categorii profesionale aflate în

formare;

p. Utilizează şi păstrează în bune condiții, echipamentul și instrumentarul din dotare,

supraveghează colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea finală a materialelorși
instrumentarului de unică folosință utilizat (şi se asigură de depozitarea acestoraîn vederea

distrugerii).

q Respectă Regulamentul în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecțiilor

nosocomiale;

1. În întreaga activitate desfășurată în cadrul spitalului. personalul  medico-sanitar are

obligația de a folosi un limbaj politicos atât față de pacienți, cât și față de vizitatori și

însoțitorii pacienţilor;

s. Să poarte echipamentulde protecţie conform normelor în vigoare precum şi ecusonul cu

numele şi prenumele, funcția și locul de muncă;

Execută orice alte sarcini de serviciu hotărâte de superiori în vederea asigurării unei bune

funcţionări a activității spitalului;

. Înainte de începerea lucrului şila terminarea programuluide lucru, fiecare persoană încadrată

în muncă este obligată să semneze condica de prezență.

u. Obligația personalului medical superior de respectare a procedurii de planificare si aprobare

a graficului de gărzi.

v. Pentru personalul medical superior care prestează contravizită și gărzi, în condica de prezență

se vor consemna în mod distinct orele efectuate în aceste activități. În cazul muncii în ture,

salariatul aflat în schimb nu poate părăsi locul de muncă până nu-i vine schimbul şi nu-i

predă serviciul. Dacă schimbul nu se prezintă sau dacă se prezintă în condiții care-l fac

incapabil să presteze munca, în mod normal salariatul din schimb nu părăseşte locul de
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muncă fără aprobarea şefului ierarhic superior, care va lua măsurile necesare pentru

asigurarea continuității serviciului. Părăsirea nejustificată a locului de muncă sau a unității în

timpul programului reprezintă o abatere gravă.

x. Obligaţia de a efectua controlul medical periodic conform Ordinului Ministerului Sănătății

Publice nr. 933/2002 ;

y. Obligatia de a respecta procedura privind circulatia documentelor.

2. Obligatia de a respecta procedura de acces a repezentantilor mass-media

w. Obligatia personalului medico-sanitar de a respecta procedura de transfer interclinic al

pacientului critic, procedura de primire, examinare investigare si internare a pacientilor din

cameta de garda, procedura de internare a pacientilor ;

In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti

salariatii si angajator. Este interzisa orce discriminare directa sau indirecta fata de un salariat,

bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala.

rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau

responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

- Dreptul la salarizare pentru munca depusă :

- Dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

- Dreptul la concediu de odihnă anualși alte concedii:

- Dreptul la egalitate şi șanse de tratament:
- Dreptul la demnitate în muncă;

- Dreptul la securitate şi sănătate în muncă ;

- Dreptul la acces la formarea profesională:

- Dreptul la informare şi consultare :

- Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condițiilor de muncă şi a mediului de

muncă;
- Dreptul la protecție în caz de concediere :
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2. b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului
aprobat prin ordin al ministrului sănătății, al ministrului de resort sau, după caz, prin act
administrativ al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al
municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului județean, după caz;

3. c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de
servicii medicale ale populației;

4. d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
5. e) analizează modulde îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului directorși

activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
6. î) propune revocarea din funcţie a manageruluişi a celorlalți membri ai comitetului

directorîn cazul în care constată existențasituațiilor prevăzute la 180alin. (1) şila art.
183"3 alin. (1).

Consiliul de administrație se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea
majorității membrilor săi, a preşedintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu
majoritatea simplă a membrilor prezenți.

CONSILIUL ETIC
În cadrul spitalului se constituie consiliul etic, format din 3 membri, pentru o perioadă

de 3 ani în baza art.l din Ordinul MS nr.1502/2016. având următoarea componență:
1.Dr.Barbuceanu Georgeta Rodica medic primar, med.interna - presedinte

2. Racareanu Marian Madalin — medic spec. chirurgie — generala - membru
3.Bontea Aida — medic. spec. pediatrie
4. Balan Amelia asistent medical ortopedie traumatologie
5. Dobre Maria Magdalena asistent medical obstetrica ginecologie
6. lovan Simona —economist |
7. Ciuca Claudia , Referent II - secretar

Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui

pacient/aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost
încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.

Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele:

a) promoveaza valorile etice medicale si organizationale in randul personalului medi sanitar,
auxiliar si administrativ al spitalului;
b) identifica si analizeaza vulnerabilitatile etice si propune managerului adoptarea si

implementarea masurilor de preventie a acestora la nivelul spitalului;
c)primeste din partea managerului spitalului sesizarile adresate direct Consiliului etic si alte

sesizari transmise spitalului care contin spete ce cad in atributiile Consiliului;
d)analizeaza, cu scopul de a determina existenta unui incidentde etica sau a unei vulnerabilitati

etice, spetele ce privesc:
(i) cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia pacient - cadru

medico-sanitar si auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislatia specifica;
(ii) incalcarea drepturilor pacientilor de catre personalul medico-sanitar si auxiliar, prevazute

in legislatia specifica;
(iii) abuzuri savarsite de catre pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-

sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica;
(iv) nerespectarea demnitatii umane;

c)emite avize etice, ca urmare a analizei situatiilor definite de lit d);
Dsesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot

15



- Dreptul la premii, salarii de merit;

În conformitate cu prevederile Legii 284/2010 privind salarizarea din sectorul bugetar,

precum si a Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivel de grup de unitati, salariaţii pot
beneficia de următoarele:

Personalul incadrat si finantat din sistemul de asigurari sociale de sanatate benefici

lunar de norma de hrana

Personalul contractual din sistemul sanitar, in conditiile platii contributiei de asigurari

sociale de sanatate beneficiaza deservicii medicale, tratamentsi medicatie, in regim gratuit
numaila recomandarea medicului de specialitate suportate din bugetul CNASsi de la bugetul de

stat, dupa caz, potrivit normelor aprobate prin Ordin al MSPsi Presedintelui CNAS.

Dreptul la concediu de odihnă și alte concei

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților şinu poate
forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Stabilirea drepturilor de concediu de odihnă se face în conformitate cu prevederile HG

250/1992, republicată în 1995 si Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare,

art.139 și art.143, precum și Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unitati.

(1) Salariații Spitalului Orasenesc Segarcea au dreptul în fiecare an la un concediu de

odihnă plătit, în funcţie de vechimea în muncă dupa cum urmează:

Vechime în muncă Durata concediului

- pentru o vechime de 0-1 an -21 zile lucrătoare

- între1 - 5 ani - 22 zile lucrătoare

- între 5-10 ani - 23 zile lucrătoare

- între 10-15 ani - 25 zile lucrătoare

- între 15-20 ani - 28 zile lucrătoare

- peste 20 de ani - 30 zile lucrătoare

(2) Concediile de odihnă se suplimentează cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime

neîntreruptă în aceeași unitate conform Contractului colectiv de muncă negociat cu conducerea.
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- peste 20 deani - 30 zile lucrătoare

(2) Concediile de odihnă se suplimentează cu câte | zi pentru fiecare 5 ani de vechime

neîntreruptă în aceeaşi unitate conform Contractului colectiv de muncă negociat cu conducerea.

Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfirșitul anului următor, tuturor

salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau

dreptul .

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numaiîn cazul

încetării contractului individual de muncă

Salariaţii care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzători, alte

persoane cu handicap și tinerii în vârstă de pânăla 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă

suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare.

Concediul de odihnă suplimentar se acordă în baza Contractului Colectiv de Munca pe

grupe de unitati astfel :

Concediul de odihnă suplimentar se acordă în baza Contractului Colectiv de Munca pe

grupe de unitati astfel :

3 zile pentru:

- personalul care lucrează în dezinfecție, dezinsecție și deratizare ;

- personalulcare lucrează in compartimente si ambulatorii de ortopediesi traumatologie

- personalul care lucrează la blocul alimentar

4 zile pentru:

- personalul sanitar mediu şi auxiliar care lucrează în cabinete de TBC

- personalul care isi desfasoara activitatea pe calculator (computer) 75% din programul

normal

5 zile pentru:

- personalul care lucreazain statii centrale de sterilizare si statiile de sterile din farmaciile de

spital

- personalul care lucrează la fizio-electro-maso-termo-balneo-terapie.
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6 zile pentru:

- personalul care lucrează în spălătorii:

- personalul care lucrează în laboratoare nediferențiate de analize medicale.

- personalulcare lucrează în blocul operator

- personalul care lucrează in sala de nasteri

8 zile pentru:

- personalul sanitar care lucrează în activitatea de anestezie şiterapie intensivă .

10 zile pentru:

- personalul care își desfaşoară activitatea în:

a) unități nucleare de categoria a III-a de risc radiologic;

b) unități nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic.

Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau

individuale, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților salariaților. Programarea se face

până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

Concediul de odihnă poatefi fracționat, la cererea salariatului, cu condiția ca una dintre

fracțiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare.

Pentru perioada concediului de odihnă, salariatul beneficiază de o indemnizație de

concediu ce reprezintă media zilnică a drepturilor salariale( salariu de bază, indemnizaţii şi

sporuri cu caracter permanent) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul,

multiplicată cu numărul de zile de concediu.

Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de

plecarea în concediu.

Concediul de odihnă poate fi întrerupt la cererea salariatului pentru motive obiective sau

prin rechemarea lui de conducerea unității în caz de forță majoră sau pentru intervenții urgente

care impun prezența salariatului.

În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite

care nu se includ în durata concediului de odihnă astfel:
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- căsătoria salariatului - $ zil

- naşterea unui copil - 5 zile

- căsătoria unui copil- 3 zile;

- decesul soțului, sotiei sau a unei rude de pâna la gradul al II-lea a salariatului- 5 zile.

Pentru rezolvarea unor situații personale salariaţii au dreptul la concediu fără plată conform

legii.

Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată

* Concediul fără plată — acesta se acordă în conformitate cu prevederile H.G.
nr.250/1992 republicată, în următoarele cazuri :

- formare profesională — întinderea concediului pentru anul în care acesta se solicită
nu poate depăși 90 de zile lucrătoare;

- interese personale — durata se stabilește prin acordul părţilor;

- îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 aniîn perioada indicată în certificatul
medical;

- tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic;

pentru însoțirea soțului sau, dupăcaz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate,
soră, părinte pe perioada cât aceştia se află la tratament în străinătate cu avizul obligatoriu al

Ministerului Sănătății.

Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea

salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatulo urmează din inițiativa sa.

Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înmânată

angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de

începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea

instituției de formare profesională

Plecarea în concediu de odihnă, concedii fără plată, concedii pentru studii înainte de a
primi aprobarea șefului ierarhic este interzisă şi constituie o abatere pentru care se pot aplica
sancţiuni disciplinare. La fel și întârzierile la expirarea concediilor.

Este interzisă întreruperea concediului de odihnă din inițiativa persoanei încadrată în
muncă; aceasta poate fi rechemată din concediu numai prin dispoziție scrisă a conducerii unități,
pentru nevoi de serviciu neprevăzute și urgente.
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CAPITOLUL V

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ UNITATE

Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezență pe secţii şi compartimente
de muncă, cu trecerea orei de începere a programului și ora de terminare a programului.

Condicile de prezență sunt verificate zilnic de medicul șef(coordonator), care are
obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanța prezenței din secţie/compartiment cu cea din
condică.

a) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zisi de 40 deore pe saptamana;

b) la locurile de muncă cu activitate specifică se potstabili forme speciale de organizare a
activității ( exemplu program de 12/24 sau 8/16). prin repartizarea inegala a timpului de lucru,
astfel salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12

ore consecutive.

Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore
intre schimburi.

c)locurile de muncă și categoriile de personal pentru care durata normală a timpului de
lucru este mai mică de 8 ore pe zi sunt stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr.245/2003 și

prin Ord.870/2004.

Programul de lucru, inclusiv gărzile, se stabileşte de conducerea unității, respectându-se
legislația în vigoare.

În sectorul sanitar, timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor sunt reglementate

de Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.870/2004 si Ordinul MSP nr. 320/2007 completat cu

Ordinul 203/2008.

Programulde lucru este diferențiat pe locuri de muncă şi categorii profesionale, astfel:

1. În secţiile cu paturi medicii din rețeaua sanitară efectuează următorul program zilnic:

- de la ora 8-15 activitate curentă
Garda instituită pentru continuitatea asistenţei medicale vafi între ora de terminare a

programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor din cursul dimineţii şi ora de începere
a programului de dimineață din ziua următoare. În zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători
legale şi în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor în vigoare, nu se lucrează, garda începe
la ora 8,00 dimineața și durează 24 deore

În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii cu norma de bază în spital
desfășoară activitate si în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului.

Medicii încadrați în secţiile și compartimentele cu paturi pentru care mu se
organizează contravizită, care nu sunt incluși

în
echipa de gardă a unități, vor presta activitate de

7 ore în medie pe zi în cursul dimineții



Medicii care se află în una din situațiile de mai jos, pe timpul cât durează aceste
situații, suntscutiți de a fi incluşi în graficul de gărzi:

- pensionarii de invaliditate gradul III;
- femeile gravide începând cu lunaa 6- a,cele care alăptează;
- medicii care au program redus cuo pătrime din durata normală a timpului de lucru, pe

bază de certificat medical.
Medicii aflați în una dintre situațiile de mai sus nu vor putea efectua nici gărzi în

afara programului normal de lucru.
Efectuarea de două gărzi consecutive de către acelaşi medic este interzisă.
Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata

serviciului de gardă.
Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situații

cu totul deosebite cu aprobarea conducerii unității.
Orele de gardă prestate, precum şi chemările de la domiciliu se consemnează în mod

obligatoriu într-o condică de prezență pentru activitatea de gardă.
Pentru personalul medical care prestează gărzi, în condica de prezență se vor

consemnaîn mod distinct orele efectuateîn aceste activități.
Personalul mediu si auxiliar din sectiile si compartimentele cu paturi va avea

urmatorul program :

PERSONALUL MEDIU SANITAR

- tura de la orele 7,00- 19,00
- turaal-a de la orele 19,00- 7,00

PERSONALUL AUXILIAR SANITAR

INFIRMIERE :

- tura de la orele 6,00- 18,00

-turaa Il -a de laorele 18,00- 6,00

INGRIJITOARE CURATENIE

- tura I de la orele 6.00 — 18,00

-turaa l-a de laorele  18,00- 6,00

PERSONALUL MEDIU SANITAR de la sala de operatii si sterilizare :

- tura] de la orele 7,00 — 15,00

Personalul mediu sanitar din compartimentele fara paturi:
Dietetica :

- tural de la orele 7,00 - 15,00

Epidemiologie:

- tural de la orele 7,30 — 15,30

Statistica si registratura:



- tura] de la orele 7,30 — 15,30

Compartiment pimiri urgente:

PERSONALUL MEDIU SANITAR:

- turaldelaorcle 7.00 —19.00
- tura a II-a de la orele 19.00- 7,00

PERSONALUL AUXILIAR SANITAR

-tura ] de la orele 6.00 — 14.00

-turaa ll-adelaorele 12,00 - 20,00

o Personalul din cadrul Laboratorului de Analize Medicale:

PERSONALUL SUPERIOR (medic, biochimist)

- tural de la orele 8,00-15,00

PERSONALUL MEDIU SANITAR

- tura] de la orele 7,00 — 14,00

Personalul din cadrul Laboratorului de radiologie :

MEDIC:

e - tura! de la orele 8,00 — 14,00

PERSONAL MEDIU SANITAR

- tural de la orele 7,00 — 13,00
- tura a l-a de la orele 12.00 — 18.00

Personalul din cadrul farmaciei spitalului:
FARMACIST:

- tura] de la orele 8,00 — 15,00
PERSONAL MEDIU SANITAR:

- tura de la orele 7,30 - 15,30
- tura a l-a de la orele 12,00 — 20,00
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PERSONALUL AUXILIAR:

- tura dela orele 6.00— 14.00

Personaluldin cadrul Cabinetului de planificare familiala:

MEDICI:

- tura] de la orele 8,00 — 15,00

PERSONALUL MEDIU SANITAR ;

- tura de la orele 7,00 — 15,00

Personalul din cadrul Dispensarului T.B.C.:

Bo MEDIC:

- tura! de la orele 8,00 — 15,00

PERSONALUL MEDIU SANITAR:

- tura] de la orele 7,00 — 15,00

INGRIJITOARE:

- tura de la orele 6,00 — 14,00

Personalul din cadrul ambulatoriului de specialitate:

$ MEDICI:

- tura! dela orele 8,00 — 15,00

PERSONAL MEDIU SANITAR:

- tura 1 de la orele 7,00 — 15,00

INGRIJITOARE:

- tura! de la orele 6,00 — 14,00
Personaluldin cadrul Blocului de lenjerie al spitalului :

- tural dela orele 7,00-15,00
Personaluldin cadrul spălătoriei:

- tura de la orele 6,00— 14,00
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- tura a l-a de la orele 12,00 — 20.00

Personaluldin cadrul centralei telefonice

- tura! de la orele 7,00- 15,00
- tura a II-a dela orele 15,00 — 23,00

Personalul din Blocul alimentar :

- tura! de la orele 6,00- 14,00
- tura a II-a de la orele 12,00 — 20,00

Muncitorii calificati si necalificati :

-  tural de la orele 7,00 -— 15,00

Personalul de deservire :

- tura de la orele: 1,00- 15,00

- turaall a de la orele : 15,00 —23,00
- tura alll-a de la orele: 23,00 - 7,00

Personalul T.E.S.A.:

- 800 - 16.00

Programulde lucru poatefi flexibil, dar numai cu aprobarea prealabila a conducatorului
unitatii.

Asigurarea rezolvarii unor situatii deosebite, care reclama maxima urgenta în asistenta
medicala se poate face prin chemarea medicilor de la domiciliu, atat din cadrul spitalului, cat si
din alte unitati sanitare.

Gărzile efectuate de personalul superiorcu pregătire superioară pentru asigurarea

continuității asistenţei medicale în afara normei legale de muncăși a programului de lucru de la

funcția de bazăse salarizează conform reglementărilor legale în vigoare astfel:

în zilele lucrătoare cu un spor între 75% din tariful orar al salariului de bază,

- în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care, potrivit
dispozițiilor legale, nu se lucrează, cu un sporîntre 100% dintariful orar aferent salariului de
bază.

Procentul concret al sporului se aprobă trimestrial de comitetul director.

Se consideră muncă prestată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul 22,00-6.00 cu
posibilitatea abaterii o oră în plus sau în minus, față de aceste limite, în cazuri excepţionale.
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Personalul sanitar mediu şi personalul auxiliar care lucrează în locuri de muncă unde
activitatea se desfăşoară în trei ture are obligația să presteze lunar cel puțin câte 3 zile în tura l-a,
a2-a şia 3-a pentru a beneficia de sporul de ture, de 15% din salariul de bază.

Personalul care îşi desfăşoară în timpul nopții, între orele 22-6, beneficiază de un spor de 25%
din salariul de bază pentru orele lucrate în acest interval, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel
puțin jumătate din programul normal de lucru.

Munca prestată în cadrul programului normal de lucru ( norma de bază) în zilele de

repaus săptămânal. de sărbători legale şi celelalte zile în care. potrivit dispozițiilor legale, nu se
lucrează, de către personalul sanitar mediu și auxiliar. precum și personalul muncitor din cadrul
atelierelor de întreținere se salarizează cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției
îndeplinite.

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal conform art.

109 din Codul Muncii este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber

corespunzător.

În cazulîn care compensarea nu este posibilă în termende 30 zile, munca suplimentară

va fi plătită salariatului, în luna următoare, prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator

duratei acesteia .

Personaluldin unitate beneficiaza de spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare,

conditii deosebit de periculoase, conditii deosebite si conditii periculoase, conform

Regulamentului elabotat de Ministerul Sanatatii.

Nominalizarea personalului care beneficiaza de sporpe locuri de munca se stabileste de

conducatorul unitatii si se aproba de comitetul director cu acordul sindicatului

Sărbătorile legală în care nu se lucrează sunt :

- 1 şi 2 ianuarie ;

- 24 ianuarie
- prima şi a doua zi de Paşti :

- ziua de 7 aprilie — Ziua Mondială şi Națională a Sănătății :

- 1 Mai:

- 1 lunie

- prima si a doua zide Rusalii

- 15 August;

- 30 Noiembrie

- 1 Decembrie ;

- 25si 26 decembrie .
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Prin hotărâre a Guvernului se va stabili un program de lucru adecvat în scopul asigurării

asistenţei sanitare.

Personalul detaşat, personalul care lucrează temporar într-un loc de muncă unde se

prevede un timp de muncă zilnic, mai mic sau mai mare decât acela pe care îl prestează la funcția

sa de bază, efectuează la locul de muncă undeeste detașat sau lucrează temporar timpul de

muncă prevăzut pentru acest loc de muncă, în condiţiile prevăzute pentru personalul propriu al

unității.

Continuitatea asistenței medicale se asigură prin serviciul de gardă. Numărul liniilor de

gardă prin care se asigură continuitatea asistenţei medicale sunt aprobate de Ministerul Sănătății

Publice.

Drepturile salariale se vor acorda în limitele fondurilor primite de la C.A.S. Dolj ca

urmare a încheierii contractelor de furnizare de servicii si de la DSP Dolj.

Personalul din unitate, la locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară în mod continuu,
în 3 ture, poate fi scutit temporar de a presta activitate în tura de noapte atunci când se află în una
din următoarele situaţii:

a) în caz de graviditate, lehuzie și pe timpul cât alăptează:
b) are program redus pe bază de certificat medicale;
c) starea de sănătate contravine desfăşurării activității în tura a 3-a, dovedită cu

certificat medical:
d) pensionare de invaliditate de gradul III:

OBLIGAȚIILE BOLNAVILOR, ÎNSOȚITORILOR ACESTORA ȘI VIZITATORILOR:

Pe timpul internării în unitatea sanitară bolnavii sunt obligați să respecte prescripțiile
medicale, programul de viață în spital, să aibă o atitudine corespunzătoare față de personalul
medico-sanitar, să păstreze disciplina în spital, să nu deterioreze bunurile unității.

Personalul mediu sanitar se va preocupa de igiena individuală a fiecărui bolnav,

va face educaţia sanitară a acestora pe toată durată spitalizării, iar tratamentul va fi efectuat
conform prescripțiilor din foaia de observație clinică.

Unitatea va organiza vizitarea bolnavilor de luni pana vineri în intervalul orar
15.00 - 20,00 iarin zilele de sambata si duminica programul de vizita se realizeaza intre orele
10.00 — 20.00 cu respectarea regulilor stabilite în cadrul fiecărei secţii/compartiment.

Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi
nu poate fi mai mare de 3 persoane si potfi vizitati maximum 2 pacienti în acelasi timp.

De asemenea, pentru pacientii internati pe oricare dintre sectiile/compartimentele
unitatii, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curantin timpul programului
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zilnic de lucru al acestuia, in baza unui program stabilit de medicul sefde sectie/compartiment,

aprobat de directorul medical si afisat la loc vizibil la intrarea in spital.

Personalul mediu și auxiliar va supraveghea ca vizita să se desfăşoare conform

regulilor de igienă stabilită, reguli ce trebuie cunoscute de aceştia

Prezentul regulament intern se completează în mod corespunzător cu Legea

drepturilor pacientului ( Legea 46/2003), Codul de deontologie medicală, Codul muncii şi

Contractul colectiv de muncă.)

CAPITOLUL

ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE
Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca și care constă într-o acțiune sau

inacțiune săvârşită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, ROF,

Regulamentul Intern, Contractul individual de muncă sau Contractul colectiv de muncă aplicabil,

ordincle şi dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. Abaterea disciplinară atrage

răspunderea disciplinară a salariatului.

Dacă faptele sunt săvârșite în astfel de condiții încât potrivit legii penale constituie

infracțiuni, făptuitorii vor fi sancţionaţi și potrivit legii penale.

Provocarea de pagube materiale spitalului din vina şi în legatură cu munca salariatului

atrage răspunderea patrimonială a acestuia, adică obligația de a repara paguba produsă.

Răspunderea penală, administrativă sau patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară

pentru fapta săvârșită, dacă prin aceasta s-au încălcat și obligaţiile de muncă.

Se consideră abateri disciplinare ale salariaților spitalului urmatoarele fapte:

a. Fumatul în unitate în afara spațiilor special stabilite de conducerea unități

b, Organizarea sau executarea unei operații sau lucrări, darea unei dispoziții pentru executarea

acesteia, care au condus sau puteau conduce la perturbarea activității spitalului, la pierderea

unor contracte sau comenzi, la pagube materiale saula accidente de muncă;

c.  Încălcarea regulilor şi disciplinei la locul de muncă, precum și a normelor privind

exploatarea, întreținerea şi administrarea bunurilor spitalului:

d. Sustragerea sub orice formă de bunuri şi valori aparţinând spitalului;

e. —Încălcarea regulilor privind activitățile de protecție și sănătate a muncii, de prevenire și de

stingere a incediilor;
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f. Introducerea sau consumul de băuturi alcoolice sau de substanțe stupefiante în incinta

spitalului; prezentarea la serviciu în condiții necorespunzătoare îndeplinirii în bune condiții a

sarcinilor, precum şi efectuarea serviciului sub influența băuturilor alcoolice;

a Încălcarea regulilor privind confidențialitatea unor documente şi informații stabilite de

conducerea spitalului;

h. Încălcarea și nerespectarea regulilor de luptă împotriva infecțiilor nozocomiale şi în mod

special în spațiile cu risc crescut( bloc operator, sterilizare, secții chirurgicale și ATI );

i Neprezentarea la serviciu la solicitarea conducerii spitalului, pentru înlăturarea efectelor

unor calamități naturale;

j.  Absenţe nemotivate incepand de la 3 zile, nerespectarea programului de lucru sau

părăsirea serviciului în timpul perioadei de lucru normate:

k Efectuarea în timpul programului a unor lucrări ce nu au legatură cu obligațiile de serviciu;

1. Nerespectarea ordinii şi curățeniei la locul de muncă;

m. Folosirea abuzivă a autovehiculelor, precum și a altor bunuri aparținând spitalului;

n. Neţinerea, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a documentelor de

specialitate, a evidențelor, precum şi comunicarea de date sau informații inexacte sau

incomplete;

o. Nerealizarea lucrărilor încredințate în condiţiile de calitate stabilite;

p. —Neînştiințarea şefilor ierarhici asupra unor deficiențe de natură a stânjeni activitatea

normală a spitalului;

q. Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu cuprinse în fişa postului;

1. Dezinteres sau atitudine anticoncurențială în desfășurarea activității, traduse prin apariția

de pagube materiale la nivelul unității.

s. nerespectarea procedurilorsi protocoalelor de prevenire si limitare a IAAM.

Constituie, de asemenea, abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de

conducătorii ierarhici în măsura în care acestea le reveneau ca obligații:

a) neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, coordonare şi control:
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b) neexecutarea obligațiilor privind îndrumarea salariaților din subordine în legătură cu

atribuțiile de serviciu;

c) abuzul de autoritate față de salariaţii din subordine, ştirbirea autorității sau afectarea demnității

acestora;

d) aplicarea sau propunerea aplicării în mod nejustificat a unor sancţiuni.

Enumerarea faptelor arătate mai sus nu este limitativă, sancţiunile disciplinare putându-

se aplica şi pentru nerespectarea oricăror altor obligaţii de serviciu prevazute în actele normative

generale sau interne, în vigoare.

Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre

pacient şi a confidențialității actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului

prevăzute în Legea 46/2003 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau

penală conform prevederilor legale.

Salariaților nu li se poate aplica, pentru o faptă care constituie abatere disciplinară, decât

o singură sancţiune, chiar dacă cu acest prilej au fost încălcate mai multe îndatoriri de serviciu.

Este interzisă aplicarea de sancțiuni colective întregului personal al spitalului sau al unui

compartiment de muncă pentru abaterile disciplinare ale unei persoane din colectiv.

SANCŢIUNILE DISCIPLINARE GENERALE
Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii,

sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceştia au savârit o abatere

disciplinară.

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu

poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea în funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de

zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%:
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e) reducerea salariului de bază și/sau după caz și a indemnizaţiei de

conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileşte un alt

regim sancţionator, vafi aplicat acesta.

Amenzile disciplinare sunt interzise.

Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii

disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care fapta a fost savârşită;

b) gradul de vinovăție a salariatului;

c) consecințele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Sub sancţiunea nulitatii absolute, nici o măsură nu poate fi dispusă mai înainte de

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, cu excepția Avertismentului scris.

În vederea desfăşurării cercetării prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către o

comisie de cercetare administrativă a abaterilor disciplinare, prevăzându-se obiectul, data, ora și

locul întrevederii.

Neprezentarea salariatului la convocare fără un motiv obiectiv dă dreptul conducerii unității să

dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susțină toate

apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele

și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către

un reprezentant alsindicatului al cărui membru este.

Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în

termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşi
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Sub sancţiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu :

a. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b. precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau

contractul colectiv de muncă aplicabil, care aufost încălcate de salariat ;

e. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul

cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată

cercetarea;

d. temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e. termenul în care sancţiunea poatefi contestată;

eo f. instanţa competentă la care sancţiunea poatefi contestată;

Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data

emiterii, cu semnătură de primire ori în caz de refuzal primirii, prin scrisoare recomandată, la

domiciliul sau reședința comunicată de acesta şi produce efecte de la data comunicării.

Decizia de sancţionare se transmite şi serviciului R.U.NO.S. pentru luare la cunoștință.

Sancţiunile disciplinare se propun de către persoanele împuternicite să efectueze

cercetarea disciplinară, se discută în şedinţa Comisiei de disciplină şi se aplică de către

Managerul spitalului.

Sancţiunile disciplinare sunt executorii de îndată ce au fost comunicate, chiar dacă

$ împotriva lors-a făcut contestaţie.

Împotriva sancţiunii disciplinare, cel sancţionat poate face plângere, în scris, în termen

de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare la Tribunal în a cărui rază teritorială își

are sediul spitalul.

SANCŢIUNILE DISCIPLINARE SPECIALE

Sancţiunile speciale sunt prevăzute de anumite legi privind exercitarea profesiunilor

specifice sistemului sanitar;

Medicii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor și a regulamentelor profesiei

medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, pentru

orice fapte săvarşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și

prestigiul profesiei sau al Cologiului Medicilor din Romania.
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Farmaciştii răspund disciplinar pentru nerespectarea legilor și a regulamentelor

profesionale, pentru orice faptă săvarşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia;

Răspunderea disciplinară a farmaciștilor este prevăzută de Legea nr. 95/2006, titlul XIV
privind exercitarea profesiei de farmacist;

Biochimiştii, biologii și chimiștii care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea

profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist sunt sancționați în conformitate cu Legea nr.

460/2003;

Asistenţii medicali care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă Codul de

etică și deontologieal asistentului medical răspund disciplinar, în funcție de gravitatea abaterii;

Sancţiunile disciplinare pentru asistenții medicali se aplică în conformitate cu

prevederilor Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical:

CAPITOLULVII
RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii contractuale

civile, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material din

culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de de serviciu sau în legătură cu serviciul

În cazul în care angajatorul refuzăsă îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa

cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

Angajatorul care a platit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la salariatul

vinovat de producerea pagubei în condițiile articolelor următoare.

Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile

contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina lor și în legătură cu

munca lor.

Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze

neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici pagubele care se încadrează în riscul normal al

serviciului.

Când pagubaa fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecaruia se

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei
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Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,

răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei

și, atunci când este cazul, şi în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar .

Salariatul care a încasat de la angajator o sumă necuvenită este obligat să o restituie.

Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în

natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptatit, este obligat să suporte

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii

acestora de la data plă

Suma stabilită pentru acoperirea daunelorse reține în rate lunare din drepturile salariale

care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrat în muncă

Ratele nu potfi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună

cu celalate rețineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumatate din salariul respectiv.

În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi

despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajatorori devine funcţionar

public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate

publică după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.

Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin

urmarirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă.

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face

într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri,

angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Dacă un salariat face o plângere sau o sesizare, aceasta va fi depusă la secretariat pentru

înregistrare, de unde va fi înaintată Managerului Spitalului Orasenesc Segarcea ;

Managerul Spitalului Orasenesc Segarcea va supune plângerea spre dezbatere în ședința

Comitetului Director ce se organizează de regulă o dată pe săptămână și din care mai fac parte
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Directorul Medical, Directorului Financiar Contabil, , sef birou RUNOS, si este dirijata catre

consiliul de etica a spitalului;

La sedințele Comitetului Director participa reprezentantii organizatiilor sindicale şi patronale

in calitate de observator.

Dacă este necesar, salariatul în cauză va fi chemat pentru a da explicații şi lămuriri.

După dezbaterea cererii, se va lua o decizie, în care se va preciza soluția dată cererii,

termenul în care poatefi contestată și instanță competenţa pentru rezolvarea contestației.

Aducereala îndeplinire a deciziei se va face de către Serviciul R.U.N.0.8.

NE CAPITOLUL IX,
SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Spitalul Orasenesc Segarcea are obligația să asigure securitatea şi sănătatea salariaților în

toate aspectele legate de muncă. Normele şi normativele de protecția muncii pot stabilii :

- măsuri generale deprotecţia muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă șia bolilor

profesionale ;

- măsuri de protecţia muncii specifice pentru anumite profesii sau anumite activități ;

- măsuri de protecție specifice aplicabile anumitor categorii de personal;
În cadrul propriilor responsabilități, va lua măsurile necesare pentru protejarea securității

și sănătății salariaților inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de

informare şi pregătire precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și

mijloacelor necesare acesteia. În aplicarea acestor măsuri se va ține seama de următoarele

principii generale deprevenire :

evitarea riscurilor ;

- evaluarea riscurilor care nu potfi evitate ;

- combaterea riscurilor la sursă ;

- adaptarea muncii la om ;

- luarea în considerare a evoluției tehnicii :

- înlocuirea a ceea ceeste periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce e mai

puţin periculos;
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- planificarea prevenirii :

- adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție

individuală ;

- aducerea la cunoştinţă salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare,

În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă se va consulta sindicatul

precum şi cu comitetul de securitateşi sănătate în muncă.

Spitalul Orasenesc Segarcea are obligația să organizeze instruirea angajaților săi în

domeniul securității și sănătății în muncă. Aceasta se realizează periodic prin modalități specifice

stabilitate de comun acord de către manager împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în

muncă şicu sindicatul.

Instruirea se realizează obligatoriu în cazul noilor angajați, al celor care îşi schimbă locul

de muncă sau felul muncii şi al celor care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6

luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activității.

Instruireaeste obligatorie şi în situația în care intervin modificăriale legislației în domeniu.

CAPITOLUL X

PROTECŢIA SALARIAȚILOR PRIN SERVICII MEDICALE

Spitalul Orasenesc Segarcea are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul

medical de medicina muncii.

Medicul de medicina muncii stabileşte în fiecare an un program de activitate pentru

îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănatății în muncă. Elementele

programului sunt supuse avizării comitetului de securitate şi sănătate în muncă.

CAPITOLUL XI

OBLIGAȚIILE ANGAJAŢILOR PRIVIND SECURITATEA

ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCA

Angajaţii vor desfăşura activitatea în așa fel încât să nu se expună la pericole şi accidente

sau îmbolnavire profesională persoana proprie sau alți angajați, în conformitate cu pregătirea și

instruirea în domeniul protecției muncii primită de la angajatorul său.

În acest scop angajații au următoarele obligaţii :
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a. să-și însuşească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii şi măsurile de

aplicare ale acestora;

b. să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanțele periculoase şicelelalte mijloace de

lucru;

c. să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;

d. să aducă la cunoștința şefului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă situație

care să constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională ;

e. să aducă la cunoștința şefului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de

muncă suferite de persoana proprie sau de alți angajați:

£. să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent sau a unui accident și să informeze de

îndată şeful locului de muncă :

e. să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de

accidentare sau îmbolnavire profesională persoana sa sau a celorlalți participanți în procesul de

muncă ;

h. să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru

care a fost acordat;

i. să coopereze cu angajatorul și/sau angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și

sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se

asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru securitatea

și sănătateala locul de muncă;
j. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității

și sănătăţii în muncă atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe

impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelorşi bolilor profesionale;

k. să dea relații din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de control și de cercetare în

domeniul protecției muncii:

1. să se supună controlului medical atât la angajare cât și periodic -
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CAPITOLUL XII

NORME ŞI DISPOZIȚII INTERNE APLICABILE ÎN UNITATE

Atât angajatorul, cât şi angajatul sunt obligați să respecte:

1. Prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă ;

2. Ordinul nr.508/2002 pentru aprobarea Normelor generale de protecțiea muncii;

3. Ordinul nr. 411/1998 pentru aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru
activităţi în domeniul sănătații;

4. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice

privind curatarea, dezinfecția si sterilizarea în unitățile sanitare;

5. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 916/2006 privind Aplicarea normelor de
supraveghere, prevenirea şi combaterea infecțiilor nozocomiale în unitățile sanitare;

6. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a

datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.

8. Dispozitia privind constituirea Consiliului Medical ;

9. Dispoziția privind constituirea Consiliului Etic:

10. Dispoziţia privind constituirea Comisiei de Farmacovigilențăş

11. Dispoziția privind constituirea Comisiei de supraveghere și control a infecțiilor

nozocomiale;

12. Dispoziţia privind reactualizarea Comisiei Tehnice de prevenire şi stingere a
incendiilor;

14. Dispoziţia privind constituirea Comisiei Nucleului de calitate;

15. Dispoziţia privind Comisiei de analiză a deceselor intraspitaliceşti:

16. Dispoziţia cuprivire la numirea Comisiei de disciplină;

Norme privind circuitul foii de observaţie Clinică Generală

În scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observație Clinică Generală, care să

asigure în totalitate legalitatea raportării situațiilor statistice și contabile, se vor respecta
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prevederile Ordinului nr. 1782 din 28 decembrie 2006, precum si prevederile Ordinului

1081/2007.

În momentul internării pacientului se completează datele din Foaia de Observație Clinică

Generală (F.0.C.G.) conf. Modelului din Ordinul nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind
inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de

spitalizare continua si spitalizare dezi, (completat prin Ordinul nr. 106/2007) care formează

Setul Minim de Date la Nivel de Pacient (S.M.D-P.);

Pentru pacienții cronici internați pânăla orele 15.30 F.O.C.G. se întocmeşte la nivelul

Biroului de Internări prin completarea Setului Minim de Date ;

- Pentru pacienții internați de urgență după orele 15.30, F.O.C.G. se intocmeşte la

nivelul CPU de către medicul de gardă care decide sau avizează internarea, după cum

urmează:

* numărul de identificare a cazului internat;

* numărul de identificare al spitalului;

+ numărul de identificare a sectiei:

+ număr FOCG;

« numele pacientului;

« prenumele pacientului;
* localitatea;

* județul;
+ data nașterii;

* sexul;

+ codul numeric personal;

* tipul asigurării de sănătate;

+ casa de asigurare de sănătate de care aparține;

+ data internării;

* ora internării;

* tipul internării;

+ obtinerea consimtamantului informat de la pacient.

- pacienții se înregistrează imediat in Registrul de Internări-Externări existent la nivelul

Biroului de Internări;
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- o dată completate datele mai sus menționate, pacientul se prezintă pe secţia de profil,

unde în F.O.C.G. se specifică: - diagnosticul la internare - reprezintă afecțiunea de bază pentru

care pacientul primeşte servicii spitaliceşti - se codifică dupa Clasificația Internațională.

Codificarea medicala a bolilor in spitalele din Romania sa va face conform Clasificarii

internationale statistice a bolilor si a problemelor de sanatate inrudite, Revizia a zecea

australiana modificata (ICD-10-AM), vol.Ieditia a III-a —iulie2002 ( modificat de art. 1, punctul
1, din Ordinul nr. 1081/2007).

- investigațiile și procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcționale,

investigații radiologice, intervenții chirurgicale) se vor înregistra codificat, specificându-se şi

numărul acestora,la nivelul serviciilor de profil;

În cazul transferului intraspitalicesc - transferul unui pacient de la o sectie la alta în

cadrul aceluiași spital — pe parcursul unuiepisod de îngrijire de boală, se întocmeşte o singură

F.O.C.G şi se stabileşte un singur diagnostic principal în momentul externării;

In cazul transferului unui pacient din secţia de profil în compartimentul A.T.l., F.O.C.G.

cu epicrizade etapă se va transmite acestui compartiment;

La externarea pacientului întreaga documentație va fi completată în comun, de către

medicul curant din secţia de profil şi eventual de medicul specialist A.T.[. (epicriză, certificat

constatator al morții, după caz), iar F.O.C.G. va fi semnată de şeful secţiei în care este angajat

medicul curant;

Tabelul “Transferuri” din F.O.C.G. se completează de către asistentele de secţie în

momentul venirii şi plecării pacientului dintr-o secție în alta - secţia, data;

Se aproba utilizarea in sistemul informational al spitalelor a formularului “Foaie de

observatie clinic generala”, denumit in continuare FOCG, prezentat in anexa nr. 2.

FOCGse intocmeste pentru pacientii spitalizati in regim de spitalizare continua.

FOCG se completeaza intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua.

Episodul de spitalizare continua reprezinta perioada de spitalizare a unui pacientin regim de

spitalizare continua, in cadrul aceluiasi spital. fara intrerupere si fara modificarea tipului de

ingrijiri.

Tipurile de ingrijiri in regim de spitalizare continua sunt: ingrijiri acute si ingrijiri

cronice sau de recuperare.

În situatia in care se realizeaza un transfer al pacientului intre sectii care furnizeaza

ingrijiri de acelasi tip, nu se deschide o noua FOCG. In situatia in care se realizeaz un transfer al

pacientuluiintre sectii care furnizeaza ingrijiri de tip diferit( din sectii de ingrijiri acute in sectii
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de ingrijiri cronice sau de recuperare si invers), se deschide o noua FOCG. Ziua de spitalizare
este a secţiei în care s-a transferat şi nu a secţiei din care s-a transferat pacientul;

Foaia zilnică de mişcare a pacienților internați” se completează zilnic până la orele

15.30, după care, pentru pacienții care se internează ulterior, “mişcarea” se completează a doua

zi;

Pentru ca pacienţii mai sus menționați să beneficieze de mic dejun și prânz, asistentele de
serviciu ale secţiilor, îi raportează asistentelor _dieteticiene la ora 7.00 pe baza unor note de

comandă suplimentare (meniu de urgență ); “mişcarea zilnică a bolnavilor” se întocmeşte de

asistentele de secție care au responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui

formular; ziua internării și externării constituie o singură zi de spitalizare;

In cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeaşi zi sau chiar după câteva ore se
consideră o zi de spitalizare;

In momentul externării pacientului, la nivelul secţiei (asistenta şefă/asistenta de salon) se
specifică :

+ data externării,

* ora externării ;
* tipul externării,

+ starea la externare,

+ diagnosticul principal la externare și diagnosticele secundare se consemnează şi se

codifică de către medicul curant care parafează şi semnează F.O.C.G. în momentul

încheierii acesteia;

Pacienţii externați sunt nominalizați în “mişcare” cu nume şi numărul F.O.C.G. la rubrica

leşiri Nominale, după care F.O.C.G. se predau în aceeaşi zila Biroul de Internări-Externări;

F.O.C.G. se arhivează lunarsi se depun pe baza procesului verbal la arhiva centrală a
Spitalului Orasenesc Segarcea:

CAPITOLUL XIII
RESPECTAREA DREPTULUI PACIENTULUI

Pacientii au dreptul la tratamentsi la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care
societatea dispune, in corformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
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Pacientul are dreptul dea fi respectat ca persoana umana, faranici o discriminare pe baza

rasei, sexului, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice ori

antipatiei personale.

Pacientul are dreptul la informatia medicala, avand dreptul dea fi informat asupra starii

sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri,

precum si cu privire la date despre diagnostic si pronostic.

Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat în cazul in care

informatiile prezentate i-ar cauza suferinta, are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie

informat, ori sa isi aleaga o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, asumandu-si in

scris raspunderea pentru decizia sa, cu obligatia corelativa din partea cadrelor medicale de a

explica pacientului consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale, cu exceptia in care

pacietul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul acestuia nemaifiind dat.

Consimtamantul trebuie sa fie libersi neviciat pentru a putea produceefecte.

Pacientul trebuie sa constientizeze ca nu are doar drepturi ci si obligatii corelative, unele
dintre acestea fiind reglementate prin norme legale astfel

De a se supune masurilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, de a respecta
intormai normele de igienasi sanatate publica, de a oferi informatiile solicitate pentru
prevenirea imbolnavirilor si pentru promovarea sanatatii individului si a populatiei

Sa se inscrie pe lista unui medic de familie.

Sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate.

Sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru.

Sa respecte cu strictete tratamentele si indicatiile medicului.

Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar.

In situatiile in care necesita internarea copiilor intre varsta de 0-16 ani, cu insotitor, aceasta este
posibila, unitatea avand in structura un numarde6 paturide insotitori.

Bolnavii se pot deplasa in sectii atunci cand este nevoie pentru controalele interdisciplinare, in
parcul din incinta unitatii cu exceptia perioadei de odihna si a vizitei medicale.

Este interzis accesul persoanelorstraine insalile de operatie, in salile de nasteri, in oficiile
alimentare si butatarie.

Unitatea este obligata sa respecte anomimatul pacientului si a confidentialitatii acestuia.
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La nivelul unitatii si sectiilor exista amplasate cutii si registre de sugestii. reclamatii si sesizari la

care au acces pacientii, apartinatorii si vizitatorii acestora

Controlul calitativ sicantitatival hranei se face de medicul de gardala eliberarea
alimentelor din magazia unitatii catre blocul alimentar si organoleptic inainte de a fi distribuite
bolnavilor.

Orarul de distribuire a meselor pentru pacienti si personalul de gardaeste:
dimineata : 7.30— 8.30
pranz:  12.30—13.30
seara 17.00- 18.00

Deratizarea, dezinfectia, dezinscctia pe saloane si pe spital se fac periodic (lunar sau
trimestrial) conform planificarii, de firme specializate cu care se incheie contract.

Personalul care lucreaza pe sectiile medicale schimba echipamentul la inceperea
programuluisi la terminarea acestuia, cu exceptia personalului care distribuie masasicel din sala
de nasterisi sala de operatii oride cate ori este nevoie.

Curatenia in saloanele, rezervele si anexele sanitare ale acestora este sarcina cu caracter
permanent, se face de douaoripe zisiori de cate ori este nevoie.

Lenjeria de pat se schimba in functie de specificul sectiei (cu exceptiea situatiilor la
nevoie), se scutura zilnic, se aeriseste, se schimba o datala sapte zile si ori de cateorieste
nevoie.

De asemenea la plecarea fiecarui bolnav, indiferent de durata spitalizarii se efectueaza
curatarea patului, noptierei, incaperii si se schimba lenjeria de pat.

Personalul deingrijire zilnic efectueaza intretinerea spatiilor verzi sia cailor de acces.
Saloanele au fost reparate si igienizate, au fost montate usi si ferestre din termopan, au

fost dotate cu frigidere, televizoare, aer conditionat, in fiecare salon exista apa curenta si
incalzire centrala.

S-a achizitionat aparatura medicala pentru sectii si laboratoare pentru imbunatatirea
calitatii serviciilor medicale .

CAPITOLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat ori de câte ori necesitățile legale de

organizare, funcționare și disciplina muncii în unitate le cer.

Regulamentul Intern va fi pus la dispoziție în fiecare structură funcțională a Spitalului

Orasenesc Segarcea și prelucrat de şeful structurii cu toţi angajații, pe secţii şi compartimente,

încheindu-se proces verbal sub semnătură de luare la cunoștință.

Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului Intern prelucrarea

se face de către şeful secției (compartimentului) în care acesta se angajează.

MANAGER
DR. HEEDARI HOSHANG

Sindicat Unimedical
As.Cotojmanlg Sindicat Sanitas,
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