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l. Despre Manualul Calității: 

Manualul Calităţii este elaborat şi menţinut de Reprezentantul 

Managementului Calităţii SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA.  

Propunerile de modificări privind manualul trebuie prezentate Reprezentantului 

Managementului. Actualizarea manualului se face conform cerinţelor. 

Reprezentantul management - ului va avea o copie a acestui manual, care trebuie 

să fie disponibilă tuturor angajaţilor. Manualul Calităţii este disponibil tuturor 

angajaţilor SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

Este responsabilitatea conducerii SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA, de a se asigura că toţi angajaţii cunosc conţinutul manualului şi sunt 

informaţi în legătură cu codificările şi actualizările efectuate 

Reprezentantul managementului se asigură că reviziile perimate ale 

manualului sunt declarate necorespunzătoare şi dispuse conform procedurilor în 

vigoare [Controlul Documentelor 423 - 01] şi [Controlul înregistrărilor 424 - 

01] 

Pentru fiecare clauză a standardului de referinţă pe care se bazează sistemul 

de management al calităţii din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, se va 

face referire la procedurile sistemului calităţii aplicabile, care la rândul lor vor face 

referire la alte proceduri sau instrucţiuni aplicabile. Manualul Calităţii şi 

procedurile sistemului de management al calităţii se vor folosi ca o bază de 

raportare pentru analiza documentelor și audituri interne sau externe 
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III. INTRODUCERE: 

 Acest manual al calităţii descrie sistemul de management al SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORŞA şi conformitatea acestuia cu cerinţele SR EN ISO 

9001:2008 

Acest manual este destinat: 

 Utilizării interne, pentru comunicarea către toţi angajaţii SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORŞA, a politicii în domeniul calităţii, pentru a – i 

familiariza cu metodele folosite pentru atingerea conformităţii cu cerinţele 

SR EN ISO 9001:2008, pentru facilitarea implementării, menţinerii 

sistemului de management al calităţii şi asigurarea continuităţii si actualizării 

acestuia în condiţiile modificării condiţiilor de lucru, pentru asigurarea unei 

comunicări şi a unui control eficient al calităţii activităţilor şi documentelor 

care constituie baza sistemului de management al calităţii  

 Utilizării externe, pentru informarea clienţilor (PACIENŢI, APARŢINĂTORI), 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORŞA, şi a altor părţi interesate în 

legătură cu politica în domeniul calităţii, sistemul de management al calităţii 

implementat şi a evaluărilor privind conformitatea cu cerinţele SR EN ISO 

9001:2008 

Sistemul de management al calităţii descris în continuare este conform cu 

cerinţele standardului român SR EN ISO 9001:2008 

1. DOMENIUL DE APLICARE: 

Manualul calităţii este un document al sistemului de management al calităţii, 

"Cartea de Vizită" a Spitalului, prin care conducerea SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORŞA, îşi defineşte şi documentează politica, obiectivele şi 

angajamentul cu privire la calitate. Manualul Calităţii defineşte sistemul de 

management al calităţii pentru activităţile din profilul SPITALULUI DE 
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RECUPERARE BORŞA, activităţi stabilite prin REGULAMENTUL DE 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (R.O.F.) 

Obiectul principal al manualului calităţii constă în prezentarea dispoziţiilor 

generale luate de SPITALUL DE RECUPERARE BORŞA, pe baza cerinţelor 

specifice de management al calităţii în domeniul activităţilor medicale specifice, 

pentru obţinerea şi garantarea calităţii serviciilor prestate, în conformitate cu 

reglementările legale şi alte specificaţii 

Măsurile luate de SPITALUL DE RECUPERARE BORŞA, privind 

obiectul de activitate, are rolul de a demonstra aptitudinea de a ţine sub control 

procesele de prestare de servicii, de a preveni şi rezolva orice neconformităţi şi de 

a folosi mijloace adecvate pentru a evita repetarea acestora 

Manualul Calităţii, conţine prevederi referitoare la funcţiile sistemului de  

management al calităţii, rezultate din aplicarea selectivă şi adoptarea Standardului 

Internaţional SR EN ISO 9001:2008, la specificul şi domeniul de activitate al 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORŞA, şi anume: 

 Prestarea serviciilor medicale sunt certificate ISO 9001:2008, pentru 

domeniul de activitate: serviciile medicale, Ambulatoriul de Specialitate, 

inclusiv servicii de cardiologie și imagistică medicală și activități de 

cercetare clinică 

Calitatea serviciilor se garantează prin menţinerea sistemului de 

management al calităţii în conformitate cu modelul SR EN ISO 9001:2008 

Elementele descrise în acest manual, procedurile sistemului calităţii şi 

instrucţiunile de lucru, protocoalele asociate constituie practici obligatorii pentru 

întregul personalul spitalului 

Următoarele cerinţe ale SR EN ISO 9001:2008, reprezintă excludere de la 

Sistemul de Management al Calităţii: 
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 cerinţa 7.3 „Proiectare și Dezvoltare”, deoarece SPITALUL DE 

RECUPERARE BORŞA, nu desfăşoară procese de proiectare, serviciile 

medicale prestate de spital nu include şi cerecetarea medicală.        

Procedurile - analizele medicale realizate în cadrul laboratorului de analize 

medicale se bazează pe proceduri emise de diferte organisme din domeniu 

Laboratorul de Radiologie din cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORŞA, face parte din sistemul de management al calității ISO 9001 al 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORŞA, iar procesele care se realizează în 

cadrul acestuia (al laboratorului) sunt descrise în proceduri şi manual propriu, 

documentate pe baza cerinţelor ISO 9001 și ISO 15189 

2. REFERINŢE NORMATIVE 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (S.M.C.), 

implementat în cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE BORŞA, este conform 

cu următoarele standarde internaţionale: 

ISO 9000:2006 Sisteme de management al calităţii - principii fundamentale şi vocabular 

SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii - Cerinţe 

ISO 19011:2002 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau al mediului 

 

3. DEFINIŢII: 

Organizaţie - grup de persoane şi facilităţi cu un ansamblu de responsabilităţi, 

autorităţi şi relaţii determinate. În acest manual al calităţii, SPITALUL DE 

RECUPERARE BORŞA este “Organizaţia” la care face referire standardul de 

referinţă SR EN ISO 9001:2008 

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (S.M.C.) - sistem de 

management prin care se orientează şi se controlează o organizație în ceea ce 

priveşte calitatea. Ansamblul de elemente (principii, reguli, metode, proceduri 
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decizionale prin care se poate asigura executarea funcțiilor procesului de 

management) 

Politica referitoare la calitate - intenţii şi orientări generale ale unei 

organizaţii referitoare la calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul 

de la cel mai înalt nivel 

Obiectiv al calităţii - ceea ce se urmăreşte sau este avut în vedere referitor la 

calitate 

Îmbunătăţirea continuă - activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a 

îndeplini cerinţe 

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII: 

4.1. CERINŢE GENERALE: 

Managementul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, se angajează 

să stabilească documenteze, implementeze, menţină şi îmbunătăţească continuu 

sistemul de management al calităţii pentru a se asigura că serviciile medicale 

întrunesc cerinţele specifice. Sistemul de management al calităţii respectă cerinţele 

SR EN ISO 9001:2008 

Pentru a stabili modul în care cerinţele, aplicabile şi specifice, ale sistemului 

de management al calităţii vor fi îndeplinite, CONDUCEREA SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, stabileşte şi utilizează proceduri documentate ale 

sistemului de management a calităţii, instrucţiuni de lucru, protocoale în scopul 

asigurării identificării, definirii, controlului, verificării, măsurării, monitorizării şi 

analizării diferitelor procese ale sistemului de management al calităţii, privind 

eficacitatea implementării, punerii în aplicare şi a conformităţii cu SR EN ISO 

9001:2008, a rezultatelor sistemului de management al călității în raport cu 

cerinţele şi îmbunătăţirea continuă 
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Managementul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA: 

a) identifică procesele necesare sistemului de management al calităţii şi 

aplicarea acestora în SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA; toate 

aceste procese sunt prezentate în [Structura Sistemului Calităţii 410 - 01]  

b) determină succesiunea şi interacţiunea acestor procese; reprezentarea 

grafică = succesiunii şi interacţiunii dintre procese se face în [Succesiunea 

şi Interacţiunea* Proceselor 410 - 02], ANEXA C a prezentului document 

ANEXA C: 

SUCCESIUNEA ȘI INTERACȚIUNEA PROCESELOR (410 – 02) 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificarea proceselor sistemului de management al calităţii SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORȘA: 

 Procesele de conducere (manageriale): stabilirea programelor strategice 

operaţionale, alocarea resurselor, managementul resurselor umane, 

managementul calităţii 

 Procesele de bază (prestări servicii medicale): 

 Consultații de specialitate prin cabinete medicale - ambulatoriu, prin camera 

de gardă 

 realizarea de analize medicale prin laboratorul de analize medicale 
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 procese de radiologie și imagistică 

 tratare (inclusiv intervenţii chirurgicale) și monitorizare pacienţi în cadrul 

secțiilor: de specialitate (internare de zi sau continuă): interne, pediatrie, 

chirurgie, obstetrică, ginecologie 

 Procese suport: controlul documentație, întreținere, infrastructură, 

aprovizionare, depozitare, controlul dispozitivelor de măsurare și 

monitorizare 

 Procese de măsurare şi monitorizare: evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi 

aparţinătorilor, monitorizarea indicatorilor de performanţă, audit intern, 

acţiuni corective, preventive, evaluarea satisfacției personalului 

c) determină criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea 

cât şi controlul proceselor din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, sunt 

eficace 

d) asigură disponibilitatea resurselor şi a informaţiilor necesare pentru operarea 

şi monitorizarea acestor procese; de văzut procedura internă [Şedinţa de Analiză a 

S.M.C. 560 – 01] 

e) monitorizează, măsoară şi analizează aceste procese 

f) implementează acţiunile necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi 

pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor; de văzut procedurile interne [Acţiuni 

Preventive 851 – 02], [Acţiuni Corective 851 – 01] 

Pentru situaţiile în care unele procese sunt subcontractate unor alte spitale 

sau alte organizaţii, SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, se asigură că sunt 

identificate, stabilite și implementate controalele necesare pentru asigurarea 

conformităţii cu cerinţele, controale identificate în cadrul sistemului de 

management al calităţii 

4.2. CERINŢE PRIVIND DOCUMENTAŢIA: 
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4.2.1. GENERALITĂȚI: 

 Documentația sistemului de management al calității din SPITALUL DE 

RECUPERARE BORȘA, există sistem informatic la BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) cât și pe suport de hârtie, în cadrul sectoarelor de activitate din 

instituție. Această documentație definește implementarea și menținerea sistemului 

de management al calității și susține funcționarea eficientă și eficace a proceselor 

din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 Documentația sistemului de management al calității specifică 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, include: 

a) declaraţii documentate ale politicii în domeniul calităţii şi ale obiectivelor 

calităţii; vezi [Politica în domeniul calităţii 530 - 01] - Anexa “A” 

b) manualul calităţii; vezi [Manualul Calităţii 422 – 01] 

c) proceduri documentate cerute de prezentul Standard Internaţional;            

vezi [Structura Sistemului Calităţii 410 – 01] 

d) documente necesare SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, pentru a 

se asigura de planificarea, operarea şi controlul eficace ale proceselor sale 

vezi [Structura Sistemului Calităţii 410 – 01] 

e) înregistrări ale calităţii cerute de standardul internaţional în vigoare 

O procedură internă documentată a SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA, este o: procedură stabilită, documentată, implementată şi menţinută 

Amploarea documentaţiei sistemului de management al calităţii este stabilită 

pentru m ă r i m e a  SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, tipul 

activităţilor desfăşurate aici, complexitatea şi interacţiunea proceselor sale şi 

competenţa personalului din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

Documentaţia sistemului de management al calităţii din SPITALUL DE 
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RECUPERARE BORȘA, există atât pe suport informatic la B.M.C.S.M. 

(BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE), cât şi pe suport de hârtie la proprietarii de proces și B.M.C.S.M. 

(BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE) 

4.2.2. MANUALUL CALITĂȚII: 

 BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.), are responsabilitatea stabilirii și menținerii 

MANUALULUI CALITĂȚII, conform Ordinului nr. 975 / 2012. Manualul 

Calităţii evidenţiază cerinţele SR EN ISO 9001:2008. De asemenea, manualul 

cuprinde şi o scurtă referire la responsabilităţile generale şi o scurtă descriere a 

interacţiunii proceselor SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

(S.M.C.). Detalii suplimentare referitoare la responsabilităţile şi procesele 

sistemului de management al calităţii se găsesc în procedurile referitoare la 

sistemul calităţii şi în procedurile operaţionale. Fiecare clauză din manual face 

referire la procedurile sistemului de management al calităţii, care la rândul lor, fac 

referire la proceduri operaţionale şi instrucţiuni de lucru. Aceste referiri sunt 

folosite ca bază de raportare pentru analiza documentelor şi auditurile calităţii 

4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR: 

Prin procedura [Controlul Documentelor 423 - 01], membrii B.M.C.S.M. 

(BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE), din cadrul SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, se asigură 

că procedurile de pe fiecare nivel al sistemului de management al calităţii asigură 

controlul eficace al documentelor și consistenţa operaţiilor sistemului de 

management al calităţii. Documentele controlate sunt identificate prin indicarea 

stadiului reviziei curente. Alături de alte cerinţe, această procedură defineşte: 

aprobările necesare pentru documente şi date, analize, actualizări şi reaprobări ale 
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documentelor, disponibilitatea identificării reviziei curente, retrageri şi/sau anulări 

şi identificarea adecvată a documentelor şi datelor perimate, care au fost reţinute - 

din motive legale sau în urma unor recomandări 

Documentaţia sistemului calităţii din cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, este organizată într-un sistem de patru (4) niveluri: 

manual, proceduri interne și protocoale instrucţiuni de lucru/formulare şi 

înregistrări: 

 
 

 Procedura: descrie un proces, stabileste cine, ce face, prezintă formularele 

aferente procesului 

 Protocolul: este un ansamblu de proceduri care descriu mai multe procese 

care au legătură între ele, specifice unui departament 

 Instrucţiuni de lucru: prezintă modul de realizarea a unei activități, 

subproces 

4.2.4. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR – “424 – 01”: 

Reprezentantul Managementului din cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, a stabilit, documentat şi implementat o procedură de 

control a înregistrărilor calităţii [Controlul înregistrărilor 424 - 01], pentru a 

demonstra conformitatea cu cerinţele specificate şi eficienţa sistemului de 
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management al calităţii, precum şi conformitatea cu cerinţele reglementare şi 

legale. Această procedură specifică precizează cum vor fi identificate şi păstrate 

aceste înregistrări în locuri corespunzătoare, pentru a se asigura disponibilitatea şi 

protecţia lor împotriva deteriorărilor. S-a stabilit perioada de păstrare a 

înregistrărilor, iar modul de eliminare a lor este de asemenea definit şi documentat 

Documentele şi datele trebuie să fie lizibile, identificabile cu uşurinţă şi uşor 

de retras. Conform cerinţelor, documentele şi datele de provenienţă externă sunt 

identificate şi controlate. Înregistrările, sunt de asemenea, controlate 

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI: 

5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI: 

Pe lângă alte responsabilităţi referitoare la activităţile sau problemele legate 

de calitate managementul de la cel mai înalt nivel al SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, se asigură că: procedurile sunt astfel implementate 

încât toţi angajaţii să fie conştienţi de importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor; 

politica şi obiectivele calităţii sunt stabilite; sunt conduse cel puţin anual şedinţe de 

analiză a performanţelor sistemului de management a calităţii înregistrate în 

agenda şedinţei. Sunt disponibile resursele necesare derulări adecvate a activităţilor 

care afectează calitatea şi a celor care afectează direct satisfacţia clienţilor; sunt 

definite responsabilităţile privind aceste elemente. Implementarea adecvată şi 

funcţionarea sistemului de management al calităţii, precum şi continua 

îmbunătăţire a eficacităţii sale, sunt verificate în timpul auditurilor de sistem de 

management al calităţii. Sunt stabilite şi menţinute proceduri documentate, pentru 

identificarea şi asigurarea conformanţei cu cerinţele legale şi reglementare privind 

calitatea şi funcţionalitatea produselor şi serviciilor. Aceste cerinţe legale şi 

reglementare sunt cunoscute şi respectate de către angajaţii implicaţi 

5.2. ORIENTARE CĂTRE CLIENȚI – PACIENȚI – APARȚINĂTORI: 
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Prin orientarea spre satisfacerea clientului - pacienţilor, însoțitorilor, 

managementul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, se asigură că 

cerinţele PACIENTULUI - APARȚINĂTORULUI, sunt identificate, definite şi 

satisfăcute. Identificarea şi analiza cerinţelor se face conform procedurii interne 

specifice, iar măsurarea şi monitorizarea satisfacţiei pacientului - aparținătorului 

prin intermediul Chestionarelor de evaluare a satisfacţiei. Pentru a măsura 

eficacitatea acestor activităţi, analiza satisfacţiei se va face în cadrul şedinţei lunare 

și a şedinţei de analiză a managementului 

5.3. POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII: 

Managementul de la cel mai înalt nivel al SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, a stabilit şi a implementat o politică în domeniul 

calităţii [Politica Calităţii 530 – 01] (Anexa “A”), care satisface cerinţele 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, şi ale clienților. Politica în 

domeniul calităţii include angajamentul managementului de la cel mai înalt nivel, 

de a satisface nevoile interne şi cerinţele PACIENŢILOR ȘI 

APARȚINĂTORILOR, precum şi angajamentul față de îmbunătăţirea continuă şi 

asigurarea condiţiilor pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii. Politica în 

domeniul calităţii este comunicată în cadrul spitalului, înţeleasă şi implementată de 

către angajaţii cu responsabilităţi directe referitoare la atingerea obiectivelor 

privind calitatea. În timpul şedinţelor de analiză efectuate de către management, 

politica în domeniul calităţii va fi analizată pentru o adecvare a ei continuă 
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(ANEXA “A”): Principiul de bază al politicii noastre în domeniul calității 

este orientarea către (PACIENT) pentru a – i identifica cât mai exact  nevoile și 

asteptările  și a le satisface prin furnizarea celor mai bune servicii  medicale 

Pentru ducerea la îndeplinire a acestei politici s-a prevăzut  un sistem de 

management al calității care permite  menținerea sub control a factorilor tehnici, 

administrativi și umani care afectează calitatea serviciilor medicale 

Principiile care stau la baza politicii  in domeniul calitatii sunt 

concentrate pe : 

1. Orientarea  către satisfacerea și depășirea așteptărilor pacienților 

2. Îmbunătățirea  continuă a  performanței, eficiența și eficacitatea 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 

3. Antrernarea  întregului personal pentru realizarea obiectivelor propuse  

Obiectivele în domeniul calității prevăd: 

1. Creșterea calității serviciilor, prin poziționarea pacienților în centrul   

preocupărilor noastre și oferirea serviciilor adaptate  nevoilor și dorințelor 

lor 

2. Asigurarea unui management competent la standardele de etică și 

profesionalism 

3. Îmbunătățirea continuă a  comunicării cu toți partenerii  noștri, prin 

asigurarea transparenței și accesul la informații 

4. Asigurarea tuturor resurselor necesare pentru satisfacerea și depășirea 

așteptărilor pacienților 

5. Eficacitatea și eficiența oferită de serviciile medicale specifice, care să 

rezolve problemele de sănătate ale populației 
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6. Personalul medico - sanitar se obligă să respecte  - demnitatea vieții umane, 

să manifeste compasiune și să îngrijească fără discriminare, să susțină  

perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare, să 

promoveze calitatea, echitatea și responsabilitatea  

Obiectivele generale ale conducerii spitalului sunt: 

1. Obținerea satisfacției pacienților 

2. Perfecționarea continuă a personalului 

3. Îmbunătățirea continuă a serviciilor 

Conducerea  SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, își asumă  

răspunderea comunicării acestei politici întregului personal și analizării ei la 

intervale de timp planificate pentru a fi în mod continuu adecvată  față de misiune 

și viziune  
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5.4. PLANIFICARE: 

5.4.1. OBIECTIVELE CALITĂŢII:  

Pentru întreg spitalul sunt stabilite obiective anuale ale calităţii de către 

managementul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA. Obiectivele calităţii 

sunt în concordanţă cu politica în domeniul calităţii şi ţin seama de cerinţele pe 

care serviciile trebuie să le satisfacă. În cadrul şedinţelor de analiză a sistemului de 

management al calităţii se analizează programul de realizare a obiectivelor propuse 

şi se stabilesc noi obiective. Vezi [Obiectivele SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA] 

Este responsabilitatea Managerului, SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA, de a efectua planificarea sistemului de management al calităţii. Pentru 

efectuarea planificării, el ţine seama de cerinţele CLAUZEI 4.1 şi de cerinţele 

privind atingerea obiectivelor calităţii. Schimbările organizaţionale rezultate ca 

urmare a planificărilor sunt definite pe parcursul proceselor de planificare şi se 

desfăşoară în condiţii controlate. Conform cerinţelor, documentele sistemului de 

management al calităţii sunt actualizate 

5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE ȘI COMUNICARE: 

5.5.1. RESPONSABILITATE ȘI AUTORITATE: 

Conducerea SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, asigură 

condițiile adecvate pentru ca membrii BIROULUI DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.), să fie investiți cu 

autoritatea și responsabilitatea necesară, să - și poată exercita atribuțiile privind 

implementarea  și controlul procesului de îmbunătățire continuă a calității precum 

și sarcina coordonării activităților de elaborare a documentelor aferente 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 
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MANAGERUL, SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, are 

responsabilităţi legate de controlul şi funcţionarea sistemului de management al 

calităţii. Managementul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, a definit şi 

a comunicat responsabilitatea, autoritatea şi interrelaţiile dintre diferitele funcţii ale 

organizaţiei, prin "intermediul procedurilor interne de sistem şi operaţionale 

(scheme logice), a instrucţiunilor de lucru. Aceste documente detaliază cine este 

responsabil pentru executarea diverselor sarcini individuale şi modul în care aceste 

sarcini interacţionează cu alte arii din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

  Responsabilităţile şi atribuţiile diferitelor nivele de autoritate şi decizie se 

referă cu precădere la aplicarea, dezvoltarea şi urmărirea rezultatelor programului 

de management al calităţii, destinat activităţilor SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA 

Responsabilităţile şi atribuţiile funcţiilor de conducere, precum şi a tuturor 

angajaţilor din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, indicate în acest 

manual sunt completate şi detaliate în procedurile funcţiilor de sistem, tehnice sau 

administrative, precum şi în fişele de post 

MANAGER: 

 Asigură conducerea SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, în 

condiţiile de rentabilitate 

 Asigură conducerea operativă a SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA, şi răspunde de realizarea tuturor obligaţiilor ce decurg din 

contractele încheiate la termene şi condiţiile de calitate, impuse de legislaţia 

în vigoare şi de cerinţele contractuale 

 Coordonează şi îndrumă toate activităţile desfăşurate de SPITALUL DE 

RECUPERARE BORȘA, direct sau prin subordonaţi conform 
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organigramei 

 Dispune întocmirea programului de management al calităţii, ca parte 

integrantă a sistemului de management al calităţii, instituit în cadrul 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

 Aprobă documentele: Manualul Calităţii, proceduri ale funcţiunilor de sistem 

şi dispune analizarea periodică a stadiului şi eficacităţii aplicării sistemului 

de management al calităţii în activităţile desfăşurate de SPITALUL DE 

RECUPERARE BORȘA, precum şi luarea măsurilor ce decurg din această 

analizare 

 Asigură şi urmăreşte menţinerea structurii organizatorice ale SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORȘA, prezentată în organigrama SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORȘA [Organigrama] - Anexa B 

 Impune tuturor nivelelor de autoritate şi compartimentelor din subordine 

obligativitatea implementării sistemului de management şi asigurarea 

controlului acestei implementări prin B.M.C.S.M.(BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE) 

 Aprobă planul anual de audit şi programele de acţiuni corective, respectiv 

programele de instruire şi testare profesională pentru toate categoriile de 

personal 

 Reprezintă SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, în relaţiile cu 

organismele publice, cu persoane juridice şi fizice 
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 Structura de Management al calității serviciilor medicale este 

reprezentată prin B.M.C.S.M. (BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE), fiind organizată conform Ordinului nr. 

975/01.10.2012, și are responsabilitatea elaborării și actualizării Sistemului de 

Management al Calității (S.M.C.), prin întocmirea planului anual al 

managementului calității 

 STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (S.M.C.S.M.) desfășoară în principal, următoarele activități: 

 Coordonează activitățile de elaborare a documentelor SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 

 Manualul calității 

 Procedurile 

 Coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor 

oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei 

secții, laborator etc, și a standardelor de calitate 

  Coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității 

serviciilor 

 Colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 

 Asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la 

managementul calității declarate de către MANAGER 

 Asigură implementarea și menținerea conformității SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT (S.M.C.) al calității cu cerințele specifice 

 Coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune 

manager – ului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun  

 Coordonează analizele cu privire la eficacitatea SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 
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 Asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în 

domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților 

 Verifică cunoștiințele teoretice și practice privind managementul calității ale 

personalului 

 Verifică graficul și structura programelor de pregătire și instruire a 

personalului din cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

 BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.), are responsabilitatea relației cu părțile externe 

în chestiuni legate de SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII) (S.M.C.)  

 BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE) (B.M.C.S.M.), are responsabilitatea asigurării unei 

comunicări eficace între compartimentele și funcțiile din SPITALUL DE 

RECUPERARE BORȘA, privind diferitele aspecte legate de calitate și 

referitor la eficacitatea SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII (S.M.C.) 

 Instrumentele folosite în interiorul SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA, pentru comunicarea în legătură cu managementul calității includ: 

 decizii interne 

 sedințe interne 

5.5.2. BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.): 

 Managementul de la cel mai înalt nivel al SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, a organizat structura de management al calității 

serviciilor medicale 

 BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) are responsabilitatea și autoritatea privind 
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implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității 

 Asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în 

domeniul medical, în scopul asigurării sănătății pacienților  

 Colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a 

sistemului de management al calității 

5.5.3. COMUNICAREA INTERNĂ: 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) are responsabilitatea asigurării unei comunicări 

eficace între compartimentele şi funcţiile din SPITALUL DE RECUPERARE 

BORȘA, privind diferite aspecte legate de calitate şi referitoare la eficacitatea 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (S.M.C.)  

5.6. ANALIZA EFECTUATĂ DE CĂTRE MANAGEMENT: 

Conform cerinţelor SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL 

CALITĂŢII (S.M.C.) managementul de la cel mai înalt nivel al SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORȘA, analizează şi evaluează cel puţin o dată pe an 

sistermul de management al calităţii, pentru a se asigura că este în continuare 

corespunzător, adecvat, eficace şi evaluează oportunităţile de îmbunătăţire 

Evaluarea necesităţilor de schimbare privind SISTEMUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂŢII (S.M.C.), inclusiv politica şi obiectivele 

calităţii, se face în cadrul şedinţelor de analiză. Activităţile de analiză includ de 

asemenea, şi analiza performanţelor prezente şi a oportunităţilor de îmbunătăţire pe 

baza: auditurilor, autoevaluarea efectuată de BIROUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) pe toate sectoarele de 

activitate, analiza rapoartelor privind feedback-ul de la clienţi, stadiul acţiunilor 

corective şi preventive, datele de la şedinţele anterioare de analiză şi a 

modificărilor intervenite. Rezultatele analizelor efectuate de management se 

concretizează în acţiuni de îmbunătăţire a SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
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AL CALITAŢII (S.M.C.) şi a proceselor sale, a serviciilor raportate la cerinţele 

pacienţilor și a aparținătorilor şi resursele necesare. Vezi procedura internă 

[Şedinţei de Analiză a S.M.C. 560-01] (SISTEMULUI DE MANAGEMENT 

AL CALITĂŢII) 

Analiza efectuată de management este documentată în [Proces Verbal al 

Ședinței de Analiză al S.M.C. 560 – 01 – 01] (SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂŢII) 

 auditurile efectuate de către BIROUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

 analiza rapoartelor privind feedback – ul de la pacienți 

 stadiul acțiunilor corective și preventive, a datelor de la ședințele anterioare 

de analiză și a modificărilor intervenite 

6.MANAGEMENTUL RESURSELOR: 

6.1. ASIGURAREA RESURSELOR: 

 Cerinţele privind resursele sunt determinate în timpul planificării calităţii. 

Managementul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, se asigură că 

resursele umane şi materiale necesare implementării şi menţinerii proceselor 

sistemului de management al calităţii, sunt: identificate şi puse la dispoziţia celor 

interesaţi în timp util. Resursele se referă la îmbunătăţirea SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂŢII (S.M.C.), precum şi cele necesare îndeplinirii 

cerinţelor clienţilor şi a asigurării satisfacţiei acestora 

6.2. RESURSE UMANE: 

6.2.1. GENERALITĂŢI: 

Managerul, SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, se asigură că 

personalul care are funcţii definite în cadrul SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂŢII (S.M.C.) este calificat şi deţine competenţa 
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necesară din punct de vedere al educaţiei, experienţei, abilităţilor şi instruirii pentru 

funcţiile deţinute 

6.2.2. COMPETENŢĂ, CONŞTIENTIZARE ŞI INSTRUIRE: 

Șeful Birou RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, 

SALARIZARE (R.U.N.O.S.) al SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, a 

stabilit şi menţine o procedură documentată referitor la activităţile de recrutare, 

instruire, cerinţele de calificare şi conştientizare. Procedura asigură conştientizarea 

de către angajaţi a impactului pe care rolul şi responsabilităţile lor îl au asupra 

calităţii serviciilor medicale şi în realizarea obiectivelor calităţii - [Managementul 

Resurselor Umane 622 – 01]. Şefii de Compartimente au responsabilitatea 

identificării nevoilor de instruire, să se asigure că angajaţii vor fi instruiţi adecvat, 

mai ales cei care desfăşoară activităţi care influenţează calitatea. Responsabilităţile 

(referitoare la sarcini) şi autoritatea (limitele) sunt scrise pe procedurile interne ale 

sistemului calităţii sau în instrucţiunile de lucru şi fişele de post 

Evaluarea eficacităţii instruirilor se face cu ocazia analizei performanţelor, 

analiză efectuată de către instructor. Se păstrează înregistrări ale instruirilor, 

analizelor performanţei, educaţiei şi calificării în dosarele personale ale fiecărui 

angajat 

6.3. INFRASTUCTURA: 

Biroul Administrativ are responsabilitatea identificării, definirii, furnizării şi 

a menţinerii facilităţilor de lucru adecvate necesare asigurării performanţei 

activităţilor, proceselor şi a serviciilor medicale pentru a asigura conformitatea cu 

cerinţele specifice. Facilitățile includ spaţiul de lucru adecvat şi utilităţile asociate, 

echipamente, hardware şi software întreţinerea necesară şi alte servicii suport 

identificate 

Mentenanţa autoturismelor SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, 

intră în atribuțiile fiecărui responsabil de maşină. Responsabilii de autoturisme sunt 
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numiţi prin decizii interne. Vezi [Întreținerea Aparaturii Medicale PO – ABG - 

7.1.], [IL — Utilizarea Autovehiculelor 630 – 00 – 01 ]  

6.4. MEDIUL DE LUCRU: 

Managementul de la cel mai înalt nivel al SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, are responsabilitatea de a asigura mediul de lucru 

adecvat atingerii calităţii şi eficienţei definite 

Mediul de lucru trebuie să respecte cerințele interne și de reglementare 

referitoare la siguranță și sănătate, metodele de lucru și condițiile de lucru 

Managementul Spitalului, prin Compartimentul de Prevenire și Control al 

Infecțiilor Nosocomiale (S.P.C.I.N.) a stabilit protocoale de asigurare a 

condițiilor necesare în care își desfășoară activitatea personalul Spitalului dar și 

asigurarea unui mediu favorabil pentru pacienți, aparținători 

Spitalul dispune de o spălătorie prin intermediul căreia se realizează 

dezinfectarea și spălarea tuturor așternuturilor care sunt folosite în saloane, 

cabinete etc. Vezi, [IL – Spălătorie 630 – 02] 

Spitalul dispune de un bloc alimentar, care pregătește mâncarea pentru 

pacienți și asigură transportul acesteia pe secții. Vezi [IL – Bloc alimentar 751 – 

14] 

7. REALIZAREA SERVICIULUI: 

7.1. PLANIFICAREA REALIZĂRII SERVICIULUI MEDICAL: 

Procesele de realizare a serviciilor, sunt documentate în procedurile interne 

operaţionale, protocoale, instrucţiuni de lucru. Toate activităţile de planificare 

referitoare la prestarea de servicii medicale se vor desfăşura în strânsă colaborare 

cu personalul răspunzător de aprovizionare şi recepţie. Planificarea prestării 

serviciilor se realizează de către Şefii de Departamente ai SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, care sunt aprobate de către Managerul SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORȘA 
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7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAŢIA CU CLIENȚII – 

PACIENȚII – APARȚINĂTORII: 

7.2.1. DETERMINAREA CERINŢELOR REFERITOARE SERVICIUL 

MEDICAL: 

Departamentele implicate stabilesc cerinţele pacienţilor referitoare la 

prestarea de servicii, cerinţe definite de diferite standarde şi cele legale şi 

reglementare referitoare la servicii. Aceste cerinţe identificate vor fi folosite ca 

date de intrare pentru planificarea calităţii 

7.2.2. ANALIZA CERINŢELOR REFERITOARE LA SERVICIUL 

MEDICAL: 

Managementul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, se asigură că 

procedurile necesare pentru analiza cerinţelor pacienţilor şi activităţile asociate 

sunt stabilite, dezvoltate, documentate şi implementate 

Toate departamentele implicate în relaţia cu pacienţii analizează cerinţele 

acestora. Fiecare Medic este responsabil de analiza corectă a informaţiilor primite 

de la pacienţi şi aparţinători şi de buna desfăşurare a relaţiilor cu fiecare pacient şi 

aparţinător în parte 

Analiza cerinţelor pacientului în cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA, este cuprinsă în procesele de: 

 primirea şi consultarea pacienţilor - prin cabinete medicale de specialitate 

(ambulatoriu) 

 internarea, tratamentul de specialitate - prin secţii de specialitate 

 analiza cerinţelor aferentă laboratoarelor 

Aceste procese sunt descrise în proceduri interne (751 -xx) 

7.2.3. COMUNICAREA CU CLIENȚII – PACIENȚII – ÎNSOŢITORII: 

Responsabilităţile pentru comunicarea cu pacientul - însoţitorii în legătură cu 

informaţiile privind serviciile, cerinţele generale, reclamaţiile şi feedback-ul de la 
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aceştia sunt definite şi incluse în procedurile [Tratare reclamaţii 723 – 01], 

[Controlul Neconformităților 830 – 01] 

7.3. APROVIZIONAREA: 

7.3.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE: 

Programul de management al calităţii în domeniul aprovizionării produselor 

şi serviciilor cuprinde prevederile şi măsurile privind: precizarea datelor şi a  

cerinţelor aferente produselor şi serviciilor ce trebuie aprovizionate şi elaborarea 

specificaţiilor pentru comenzi; evaluarea şi selectarea furnizorilor; verificarea şi 

recepţia produselor sau serviciilor livrate: tratarea produselor şi a serviciilor 

furnizate de beneficiari 

Managementul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, a stabilit un 

mod de lucru prin care asigură conformitatea produsului sau a serviciului 

aprovizionat cu cerinţele specificate, inclusiv cu cele legale şi reglementare: 

[Procedura de Achiziţii 741 - 02], [Procedura de Aprovizionare - Recepție    

741 - 01] 

Procedurile descriu măsurile şi responsabilităţile pentru desfăşurarea 

activităţii de aprovizionare a produselor şi serviciilor, necesare prestării serviciilor 

medicale 

Evaluarea şi selectarea furnizorilor de produse şi servicii şi a furnizorilor se 

efectuează conform cerinţelor legale în vigoare, specifice achiziţiilor publice 

Metodele şi tipul controlului utilizate pentru verificarea produsului sau 

serviciului aprovizionat depinde de efectul produsului sau serviciului aprovizionat 

asupra serviciilor oferite de către SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA. 

Furnizorii vor fi evaluaţi şi selectaţi conform criteriilor de selecţie şi pe baza 

abilităţii lor de a furniza produsele și serviciile conform cerinţelor specificate, iar 

rezultatele selecţiei şi a altor activităţi asociate vor documentate conform 

procedurilor aplicabile 
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7.3.2. INFORMAŢII REFERITOARE LA APROVIZIONARE: 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, a întocmit baza de date a 

produselor şi serviciilor aprovizionate şi a furnizorilor. Datele descriu cu exactitate 

produsul şi serviciul solicitat, inclusiv, după cum este cazul: cerinţe de aprobare şi 

calificare, cerinţe privind sistemul de management al calităţii şi alte cerinţe 

speciale cum ar fi certificate de analize a conformanţei, rapoarte ale inspecţiilor, 

precum şi instrucţiuni de ambalare, etichetare, marcare şi expediere 

Datele şi cerinţele aferente documentelor de aprovizionare respectiv 

comenzilor, se referă la următoarele: 

 denumirea şi descrierea necesară pentru identificarea precisă a produselor şi 

serviciilor comandate, prin indicarea tipului şi a clasei de calitate sau 

precizarea caracteristicilor impuse stabilite prin documentaţii tehnice 

 precizarea condiţiilor impuse de sistemul de conducere şi managementul 

calităţii 

Documentele şi / sau datele de aprovizionare vor fi analizate şi aprobate înainte 

de darea lor în folosinţă 

7.3.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT: 

Produsele/serviciile aprovizionate de SPITALUL DE RECUPERARE 

BORȘA, sunt inspectate şi acceptate sau respinse conform indicaţiilor celui care a 

făcut referatul de aprovizionare 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, asigură verificarea calităţii şi 

recepţia produselor și serviciilor achiziţionate de la furnizori, conform prevederilor 

din clauzele şi documentele contractuale 

În cazul apariţiei unor neconformităţi în activitatea de aprovizionare a 

produselor şi serviciilor, datorate furnizorilor, acestea vor fi respinse la recepţie şi 

se va refuza plata lor, până la rezolvarea neconformităţilor de către furnizorii 

respectivi 
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7.4. FURNIZAREA SERVICIULUI MEDICAL: 

7.4.1. CONTROLUL FURNIZĂRII DE SERVICIILOR MEDICALE: 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, prin Directorul Medical şi Şefii 

de Secţie, planifică şi realizează serviciile medicale în condiţii controlate, având 

disponibile proceduri, protocoale şi instrucţiuni de lucru clare, înţelese de toate 

persoanele care lucrează în cadrul procesului respectiv. Controlul prestării 

serviciului medical, se efectuează conform documentaţiei aplicabile pentru fiecare 

departament în parte (cabinete medicale, secţii, laboratoare) 

CONTROLUL PLANIFICĂRII ŞI URMĂRIRII ACTIVITĂŢII 

CADRELOR MEDICALE: 

751 – 01 PLANIFICAREA ȘI URMĂRIREA ACTIVITĂȚII PERSONALULUI MEDICAL 

(EXCLUSIV MEDICI) 

751 – 15 PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII MEDICILOR 

751 – 06 PLANIFICAREA GĂRZILOR – MEDICI 

CONTROLUL FUNCȚIONĂRII FARMACIEI CU REGIM ÎNCHIS DIN CADRUL SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA 

751 – 02 FUNCŢIONAREA FARMACIEI SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

755 – 02 DEPOZITAREA PRODUSELE FARMACEUTICE 

CONTROLUL FUNCŢIONĂRII PROCESELOR SPECIFICE CABINETELOR MEDICALE (AMBULATORIU): 

751 – 04 CONSULTAŢII DE SPECIALITATE - CABINETE MEDICALE 

CONTROLUL FUNCŢIONĂRII PROCESELOR SPECIFICE SECŢIILOR SPITALULUI: 

 
ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII PUBLICE (M.S.P.) NR. 1706 DIN 2 

OCTOMBRIE 2007 PRIVIND CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA UNITĂȚILOR ȘI A 

COMPARTIMENTELOR DE PRIMIRE A URGENȚELOR 

751 – 09 ÎNREGISTRAREA PACIENŢILOR ȘI RAPORATAREA REZULTATELOR 

LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ 

751 – 11 PROTOCOL DE FUNCŢIONARE SALA DE OPERAŢII 

751 – 12 TRATAREA PACIENŢILOR ÎN CADRUL SECŢIILOR, EXTERNAREA PACIENŢILOR 

751 – 13 TERAPIE INTENSIVĂ 

751 – 10  TRATAMENT FIZIOTERAPEUTIC 

751 – 14  RECUPERARE, ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE 

751 – 03 PROTOCOL – STERILIZAREA MATERIALELOR INFECTE PRIN AUTOCLAVARE 

CONTROLUL FUNCŢIONĂRII PROCESELOR SPECIFICE 

LABORATORULUI DE RADIOLOGIE: 
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289 PROCEDURĂ DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE 

-  DOCUMENTAȚIA LABORATORULUI RADIOLOGIE (MANUAL AL SISTEMULUI, 

PROCEDURI, PROTOCOALE INTERNE) 

 

Verificarea modalităţilor de prestare a serviciilor medicale se efectuează 

continuu, de către Directorul Medical, Şefii de Secţie, Asistentele Şefe cât şi prin 

intermediul auditurilor planificate sau neplanificate 

7.4.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRESTARE SERVICII: 

Procese speciale: 

 analizele de laborator: Laboratorul de Radiologie al SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, validează procedurile specifice realizării 

analizelor medicale. Vezi [Documentaţia Laboratorului de Analize 

Medicale] 

 sterilizarea: Sterilizarea face parte din categoria proceselor speciale, ale 

cărei rezultate nu pot fi verificate integral prin controlul final al produsului, 

trebuind să fie supusă validării, supravegherii bunei funcţionări, precum și a  

asigurării unei păstrări corespunzătoare a materialelor sterilizate. Sunt 

obligatorii controlul permanent al operaţiunilor și respectarea permanentă a 

procedurilor stabilite, Vezi [Protocol - Sterilizarea Materialelor Infecte 

prin Autoclavare] 

 administrarea de tratament medicamentos, Intervenţii chirurgicale: 

aceste procese fac parte din categoria proceselor speciale, ale căror rezultate 

nu pot fi verificate integral prin controlul final, trebuind sa fie supusă 

supravegherii ulterioare (a evoluţiei pacientului).vezi [Fișa de Obsevații 

Clinică] 

7.4.3. IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE: 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, identifică informaţiile 

referitoare la trasabilitatea prestării serviciilor medicale. Fiecare procedură care 
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descrie un serviciu medical (751 - xx) prezintă modul de identificare a 

informaţiilor care asigură trasabilitatea, prin formularele sau registrele specifice. 

Exemplu: [Fişa de Observaţii, Registru de Consultaţii, Carnetul de Vaccinari 

etc] 

Înregistrările referitoare la trasabilitate vor fi menţinute conform procedurii 

[Controlul înregistrărilor 424 – 01] 

7.4.4. Proprietatea clientului: 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, consideră proprietatea 

pacientului: 

 integritatea corporală a pacientului şi aparţinătorului 

 bunurile personale, documente ale pacientului şi aparţinătorului 

Prin implementarea protocoalelor de prevenire a infecţiilor nosocomiale, 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, se asigură că pacientul, aparținătorul 

nu a contactat boli, infecţii (cât timp acesta a fost în cadrul spitalului) 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, operează cu proprietatea 

pacientului, aparţinătorului, pentru această cerinţă a standardului stabilindu-se un 

mod de lucru bine definit. Documentele, informaţiile primite de la pacienţi, 

aparţinători se păstrează în dosare personalizate, având un caracter confidenţial. În 

cazul în care se pierde proprietatea pacientului aparţinătorului, Conducerea 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, va hotărî de comun acord cu 

aceştia modul de soluţionare a problemei 

SPITALUL NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PĂSTRĂRII OBIECTELOR 

DE VALOARE APARȚINÂND PACIENŢILOR SAU APARŢINĂTORILOR 

7.4.5. PĂSTRAREA SERVICIULUI: 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, păstrează conformitatea 

produselor aprovizionate. Aceasta include identificarea, manipularea, depozitarea 

şi protejarea produselor aprovizionate 
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SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, a stabilit responsabilitatea şi 

precizează condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru o corectă manipulare, depozitare 

şi păstrare a produselor. Vezi: [Procedura Depozitarea Produsele Farmaceutice 

755 – 02], [IL Depozitarea Produsele 755 – 01] 

7.5. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI 

MONITORIZARE  

Datele de ieşire ale planificării calităţii identifică monitorizările şi măsurările 

care trebuie făcute şi dispozitivele de măsurare şi monitorizare necesare pentru a 

furniza dovezi ale conformanţei serviciilor cu cerinţele specificate 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, a stabilit şi menţine o procedură 

pentru identificarea, controlul şi depozitarea, calibrarea şi întreţinerea periodică a 

echipamentelor de măsurare, monitorizare, utilizate pentru a demonstra 

conformitatea produselor şi serviciilor. Echipamentele de măsurare şi monitorizare 

sunt păstrate în condiţii de depozitare adecvate şi sunt folosite de personalul 

specializat pentru a se evita utilizarea lor inadecvată şi deteriorarea acestora 

Rezultatele calibrării sunt înregistrate, iar înregistrările sunt menţinute 

conform listei documentelor cu înregistrările calităţii 

În cazul în care, dispozitivele de măsurare şi monitorizare sunt găsite 

decalibrate, SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, evaluează şi înregistrează 

validitatea rezultatelor măsurătorilor anterioare şi întreprinde acţiuni corective 

necesare, care vor fi înregistrate conform procedurilor în vigoare 

Vezi [Controlul Dispozitivelor de Masurare și Monitorizare 760 – 01] 

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE: 

8.1. GENERALITĂŢI: 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, planifică şi implementează 

activităţile corespunzătoare de măsurare şi monitorizare pentru a putea demonstra 

conformitatea serviciului medical cu cerinţele specificate, conformitatea sistemului 
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de management al calităţii cu obiectivele şi rezultatele planificate, precum şi 

îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii. SPITALUL DE 

RECUPERARE BORȘA, determină şi aplică metode adecvate cum ar fi tehnicile 

statistice 

8.2. MONITORIZARE ŞI MĂSURARE: 

8.2.1. SATISFACŢIA CLIENȚILOR - PACIENȚILOR - 

APARȚINĂTORILOR: 

Lunar, chestionarele sunt colectate în prezența unui reprezentant al 

BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) și unul din partea CONSILIULUI DE ETICĂ C.E. 

– secretarul consiliului 

După analiză, rezultatele introduse în sistemul informatic securizat de către 

secretarul CONSILIULUI DE ETICĂ (C.E.)  

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) centralizează  rapoartele și face analiza proprie 

privind satisfacția pacienților. Problemele evidențiate pe secții, care se pot rezolva 

la nivelul acestora sunt aduse la cunoștiința șefilor de secție. Problemele ce 

depășesc competența șefilor de secție vor fi prezentate de BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

(B.M.C.S.M.), Comitetului Director 

Toate aceste date date sunt măsurate și analizate în ședința de analiză a 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) Vezi procedura 

[EVALUAREA SATISFACȚIEI PACIENȚILOR ȘI APARȚINĂTORILOR 

P.O. 589/2016 – PRIVIND CHESTIONARUL DE FEEDBACK AL 

PACIENTULUI] 

8.2.2. AUDITUL INTERN: 
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SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, a stabilit, implementat şi 

menţine o procedură documentată pentru planificarea şi conducerea de audituri 

interne ale calităţii. Procesul de audituri interne se desfăşoară pe baza unei 

proceduri interne [Audituri Interne 822 – 01]. Procedurile definesc procesele 

auditurilor, responsabilităţile, rapoartele, acţiunile şi înregistrările necesare  

Auditurile interne verifică dacă SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂŢII (S.M.C.) respectă cerinţele SR EN ISO 9001:2008 şi cerinţele 

interne ale SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA şi, dacă a fost eficient 

implementat şi menţinut. Auditurile interne verifică dacă datele de ieşire şi 

obiectivele planificate privind calitatea conform clauzei 7.1., sunt îndeplinite 

Auditurile interne sunt programate. Toate cerinţele SR EN ISO 9001:2008,   

privind sistemul de management al calităţii sunt auditate cel puţin o dată pe an. 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

(B.M.C.S.M.), se asigură că auditurile interne sunt conduse de persoane calificate, 

independente de ariile sau activităţile auditate 

Conform procedurilor aplicabile se întreprind acțiuni  corective atunci când 

este cazul. Atunci când este nevoie, acțiunile corective sunt urmate de audituri 

pentru verificarea eficacității și implementării lor. Aceste acțiuni sunt înregistrate 

 Rezultatele auditurilor interne sunt raportate management-ului de vârf și 

analizate în cadrul ședințelor de analiză,managerului de vârf 

8.2.3. MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA PROCESELOR: 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, utilizează metode adecvate de 

monitorizare şi verificare a proceselor sistemului de management al calităţii. 

Rezultatele monitorizării şi verificării confirmă abilitatea sistemului de 

management al calităţii de a realiza cerințele definite. Dacă rezultatele obţinute nu 

îndeplinesc aceste cerințe se întreprind acţiuni corective. Analiza modului de 

desfăşurare a tuturor proceselor din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, se 
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realizează prin intermediul şedinţei de analiză a sistemului de management al 

calităţii 

Acțiunile de control de calitate, verificările, încercările şi înregistrările 

acestora, semnate controlate şi acceptate, asigură că activităţile respective s-au 

efectuat corect şi complet 

Monitorizarea şi măsurarea proceselor se realizează cu ajutorul obiectivelor. 

Acestea se stabilesc pentru toate procesele care concură la realizarea serviciului şi 

pentru toate funcţiile relevante din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

8.2.4. MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA SERVICIULUI MEDICAL: 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, monitorizează şi măsoară 

caracteristicile serviciului pentru a se asigura de conformitatea acestora  

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, monitorizează şi măsoară 

caracteristicile serviciului, pentru a se asigura că serviciile prestate îndeplinesc 

cerinţele specificate prin intermediul procedurilor specifice fiecărei direcţii 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, măsoară şi monitorizează 

serviciile atât pe parcursul proceselor de prestare de serviciu medical prin verificări 

interne ale modului în care se desfăşoară acestea, cât şi după realizarea acestora 

8.3. CONTROLUL NECONFORMITĂȚILOR: 

Modalitatea de tratare a unui serviciu neconform trebuie avizată de către 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) 

8.4. ANALIZA DATELOR: 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) determină, colectează şi analizează datele statistice 

referitoare la activităţile operaţionale şi satisfacţia clientului. Pe baza analizei 

rezultatelor obţinute se determină tendinţele privind calitatea serviciilor, 

eficacitatea şi eficienţa activităţilor operaţionale, precum şi cerinţele şi satisfacţia 
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clienţilor. Analizele includ şi oportunităţile de îmbunătăţire. Conform cerinţelor se 

întreprind acţiunile corective şi preventive necesare 

Este responsabilitatea Directorului Financiar, Șefului Biroului Contabilitate 

și Șefului Biroului Achiziții, de a analiza performanța furnizorilor și de a 

întreprinde acțiunile necesare 

8.5. ÎMBUNĂTĂŢIRE: 

8.5.1. ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ: 

Îmbunătăţirea continuă este responsabilitatea tuturor persoanelor angajate 

din SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA. BIROUL DE MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.), coordonează 

activităţile de îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii. 

Îmbunătăţirea continuă are la bază, politica în domeniul calităţii, obiectivele 

calităţii, rezultatele auditurilor, analiza statistică, rezultatele acţiunilor corective şi 

preventive şi a analizelor efectuate de  către management 

8.5.2. ACŢIUNI CORECTIVE: 

Scopul acţiunilor corective este de a preveni reapariţia neconformităţilor. 

Acţiunile corective vor fi adecvate importanţei problemelor sau neconformităţilor 

apărute 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.), a stabilit o procedură documentată privind acţiunile 

corective la nivel de SPITAL DE RECUPERARE BORȘA - [Acţiuni Corective 

851 - 01]. Prin procesul acţiunilor corective se urmăreşte identificarea 

neconformităţilor şi analiza acestora, inclusiv a reclamaţiilor de la clienţi. Se 

analizează neconformităţile, se determină cauzele acestora şi se întreprind acţiunile 

corective necesare pentru a preveni reapariţia neconformităţilor. Acţiunile 

corective efectuate se înregistrează, iar rezultatele sunt monitorizate şi analizate din 
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punct de vedere al implementării şi eficacităţii lor. Înregistrările privind acțiunile 

corective sunt păstrate 

8.5.3. ACŢIUNI PREVENTIVE: 

Problemele sau neconformităţile potenţiale sunt identificate şi se întreprind 

acţiuni preventive pentru prevenirea apariţiei lor. Acţiunile preventive vor fi 

adecvate probabilităţii de apariţie şi a importanţei şi impactului pe care l-ar putea 

avea apariţia problemelor şi a neconformităţilor. BIROUL DE MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) are 

responsabilitatea stabilirii de proceduri documentate privind acţiunile preventive la 

nivelul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

Procedura [Acţiuni Preventive 851 – 02] defineşte procesul de identificare 

a problemelor și neconformităţilor potenţiale, analiza impactului şi a probabilităţii 

de apariţie a acestora nevoii de acţiuni preventive, a implementării lor, precum şi 

înregistrarea şi monitorizarea rezultatelor acţiunilor preventive 
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                                                                                                                                        DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

      DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE 

FORMAT ȘI 

NUMEROTARE – 

CODIFICARE A 

DOCUMENTELOR 

 

423 – 01 – 04 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

     B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 2 

INSTRUCȚIUNI NUMEROTAT 

 

1. Toate formularele care fac parte din Sistemul Calității conform ISO 9001, sunt 

documente controlate și vor fi tipărite în acest format cu următoarele 

informaţii: 

A. Titlul documentului în centrul paginii sus 

B. Codul documentului, Nivelul reviziei curente (Rev. #) și Numele 

Spitalului sub titlul documentului sau în partea de Jos al paginii 

C. Numărul paginii (pentru documentele care conţin mai multe pagini) în 

partea dreaptă, jos a paginii. Numărul de Pagină trebuie să indice numărul 

paginii curente și numărul total de pagini ale documentului. (de exemplu: 

Pagina 1 din 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B B A B C 

Formular de Lansare / Modificare a Documentației – F.L.M.D. 

423 – 01 – 01 Rev. 1 

 

                                                              423 – 01 – 07 Rev. 1                                                    pagina 1 din 2                              

C D A 
E 

G 
F 
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2. Toate documentele controlate ISO 9001 (Procedurile și Instrucţiunile de lucru), 

vor fi tipărite în acest format și trebuie să conţină următoarele informaţii: 

A. TITLUL DOCUMENTULUI în centrul blocului de jos 

B. CODUL DOCUMENTULUI, NIVELUL REVIZIEI curente (Rev.#) și 

NUMĂRUL EXEMPLARULUI în partea sus dreaptă a blocului de jos 

C. FUNCŢIA celui care a întocmit şi verificat documentul respectiv şi data 

întocmirii şi verificării lui 

D. FUNCŢIA, SEMNĂTURA proprietarului de proces, respectiv DATA 

lansării documentului 

E. NUMĂRUL PAGINII în partea dreaptă a blocului de jos. Numărul de 

pagină trebuie să indice numărul paginii curente și numărul total de pagini 

ale documentului, (de exemplu: Pagina 1 din 2) 

F. NUMELE FIŞIERULUI dacă documentul este stocat electronic 

G. Pe copiile necontrolate ale documentelor, trebuie să apară o Observaţie în 

acest sens, în partea dreaptă a paginii. Documentele controlate vor fi 

marcate: "DOCUMENT CONTROLAT" 
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                                                                                                                                        DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE 

FORMAT ȘI 

NUMEROTARE – 

CODIFICARE A 

DOCUMENTELOR 

 

423 – 01 – 04 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 2 

INSTRUCȚIUNI NUMEROTAT 

                                                                                                                           

Următoarea convenţie de numerotare a documentelor va fi folosită pentru 

Documentaţie - proceduri de management medical 

COD DOCUMENT = XXX – YY – ZZ  

 

Exemplu: Cele 3 cifre ale numărului documentului indică elementul elementul corespondent al standardului ISO 

9001. Folosiți tabelul de mai jos pentru  o listă completă a tuturor celor 5 (cinci) capitole ale SR EN ISO 9001:2008 

 

Cifrele care urmează sunt folosite pentru a numerota procesul (procedura). Aceste cifre sunt secvențiale și sunt 

atribuite prin controlul documentelor, în ordine crescătoare 

 
Ultimele 2 (două) caractere (în cazul în care sunt prezente), indică, că acesta este un document suplimentar, Un 

Formular sau o instrucțiune de Lucru asociată cu procesul definit 

ELEMENTE SR EN ISO 9001: 2008 – 

REFERINȚE  

4.0. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII                 

4.1. CERINȚE GENERALE                                                                        

4.2. CERINȚE REFERITOARE LA 

DOCUMENTAȚIE                                                                        

5.0. RESPONSABILITATEA 

MANAGEMENTULUI 

5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI                                                                               

5.2. ORIENTAREA CĂTRE PACIENT                                                                              

5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE                                                                           

5.4. PLANIFICARE 

5.5.RESPONSABILITATE, AUTORITATE ȘI 

COMUNICARE 

5.6. ANALIZA EFECTUATĂ DE CĂTRE 

MANAGEMENT 

6.0. MANAGEMENTUL RESURSELOR 

6.1.ASIGURAREA RESURSELOR  

6.2. RESURSE UMANE 

6.3. INFRASTRUCTURA 

6.4. MEDIUL DE LUCRU 

7.0. REALIZAREA SERVICIULUI 

7.1. PLANIFICAREA REALIZĂRII 

SERVICIULUI 

7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAȚIA 

CU PACIENTUL 
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7.3. PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE 

7.4. APROVIZIONARE 

7.5. FURNIZAREA DE SERVICII 

7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE 

MĂSURARE ȘI MONITORIZARE 

8.0. MĂSURARE, ANALIZĂ ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIRE 

8.1. GENERALITĂȚI 

8.2. MONITORIZARE ȘI MĂSURARE 

8.3. CONTROLUL PRODUSULUI 

NECONFORM 

8.4. ANALIZA DATELOR 

8.5. ÎMBUNĂTĂȚIRE 

CODIFICARE PENTRU PROCEDURI 

OPERAȚIONALE: PO – AAA – YY, 

UNDE, 

AAA – COMPARTIMENTUL ÎN CARE SE 

APLICĂ 

YY – NUMĂRUL DE IDENTIFICARE A P.O.C. 

(PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

CODIFICATĂ)
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                                                                                                                               DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

SIMBOLURI 

PENTRU 

DIAGRAME 

(FLOWCHARTS) 

 

423 – 01 – 05 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES: (APROBAT) 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 1 

INSTRUCȚIUNI SIMBOLURI, 

DIAGRAME 

                                                                        

FIGURI: 

                                 Cercul este folosit ca și formă de iniţiere, la aproape înce-  

                                 -putul fiecărei diagrame. Unele diagrame pot să înceapă cu   

                                 o procedură. Poate, de asemenea, fi folosit ca și o formă de  

                                 încheiere a diagramei, de obicei cu cuvântul ” Sfârșit”, în    

                                 interiorul ei, sau ceva de genul "Lansare în fabricaţie", sau        

                                 în "Continuare la A". Poate, de asemenea, fi folosit pentru a     

                                 indica o trimitere spre o anumită activitate din diagramă                                        

                                 Dreptunghiul este folosit pentru identificarea unei activită-     

                                 ți dintr-un proces. Aceasta este forma cea mai des utilizată 

                       într-o diagramă. Activitatea de bază este descrisă în inte-  

                                 -riorul dreptunghiului. În cazul în care se consideră necesa-  

                                 -ră o descriere mai detaliată a activității, se poate folosi un   

                       simbol de comentariu, sau doar ataşarea textului comenta-   

                                 -riului lângă activitate, fără simbolul comentariului. Docu- 

                                 -mentele sau bazele de date folosite la desfășurarea activi-  

                                 -tăților descrise în dreptunghiuri vor fi indicate în apropie-  

                                 -rea activității. Activitățile arată CE TREBUIE FĂCUT          

                                Un romb reprezintă o decizie. Pentru a simboliza o decizie,  

                                 trebuie să existe cel puţin două căi care să iesă din romb.   

                                 Aceste căi trebuiesc etichetate. Dacă nu este evident din  

                                 întrebarea pusă, persoana care ia decizia (decidentul)  

                                 trebuie clar identificat. Acest fapt, STABILEȘTE LIMI- 

PUNCTUL 

DE 

INTRARE 

ACTIVITATE 

DIN PROCES 

DECIZIE 
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                       -TELE DE AUTORITATE 

                        Această formă simbolizează un document. De fapt, repre- 

                        -zintă o foaie de hârtie scrisă. Indiferent când se folosește  

                                  un document acest simbol trebuie utilizat, făcând legătură 

                                                adecvată printr-o săgeată cu activitatea în cadrul căreia se 

                                                folosește. Dacă un document se folosește pentru realiza- 

                        -rea unei activități descrise într- un proces, săgeata va fi  

                        îndreptată de la document spre activitate. Dacă în urma   

                                  unei activități a unui proces, se completează un document 

                                 săgeata va fi orientată invers. În unele cazuri, săgeata poa-   

                                  -te să aibă dublă orientare. Numărul documentului trebuie 

                                  să apară sub denumirea documentului. Aceste documente   

                                  arată CUM TREBUIE FĂCUT CEVA 

                                  Acest simbol reprezintă o procedură. Atunci când, pe par- 

                                  -cursul unei proces se face referire la o procedură, va fi  

                                  utilizat acest simbol.Numărul procedurii trebuie de aseme- 

                                   -nea să apară în casuță. Acest simbol poate de asemenea,  

                                   fi un Manual, o Politică sau un Standard 

         Comentariu       Acesta este simbolul unui comentariu care se face pe   

                                    parcursul descrierii unui proces 

LINII:              O linie continuă este folosită pentru a simboliza mersul unui  

                          Proces reprezentat într-o diagramă. Face legătură între doi pași. 

                          Dacă dintr-o activitate a unui proces iese două linii continue,  

                          activitățile la care duc aceste linii trebuie efectuate în paralel  

                            

 

  

                                                                                                           

                                                                                                                               

DOCUMENT 

PROCEDURA 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

DOCUMENTELOR 

 

423 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 4 

CONTROLUL DOCUMENTELOR 

                                                                       

1. SCOPUL: 

Stabilirea unui mod documentat de control și de verificare a 

documentelor elaborate de SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, pentru 

toate procesele desfășurate de acesta. Această procedură, reglementează 

controlul documentelor în cadrul SPITALULUI. Procedurile includ metodele și 

responsabilitățile pentru identificarea, elaborarea, analiza/avizarea, aprobarea, 

difuzarea, retragerea, modificarea documentelor și urmăreşte prevenirea 

utilizării documentelor perimate 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică în toate structurile organizatorice (servicii, secţii, 

compartimente etc.) ALE SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA (în 

cadrul activităților de bază și a activităților de susţinere a acestora). Prezenta 

procedură se aplică tuturor documentelor legate de calitate, inclusiv celor de 

provenienţă externă. Categorii de documente proprii organizaţiei: 

MANUALUL CALITĂȚII (422 – 01); procedurile SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.); alte categorii de documente 

aferente procedurilor, formulare, instrucţiuni de lucru, etc 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Document - informaţia împreună cu mediul său suport. Mediul poate fi 

hârtia, discuri magnetice, fotografie sau mostră, sau combinaţii ale acestora 

Analiza - activitate de determinare a potrivirii, adecvanței și a eficienței 

în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor sale 
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STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE (S.M.C.) - structura de management prin care se 

orientează și se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea 

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) - sistem prin 

care se orientează și se controlează o organizație, se stabilește politica și 

obiectivele prin care se urmăresc în spital  

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) – este 

alcătuit din principii, reguli, metode, proceduri decizionale, prin care se asigură 

exercitarea funcțiilor proceselor de management al instituției. “S.M.C. – are ca 

activitate abordarea obiectivelor calității pe baza orientării bazate pe proces” 

B.M.C.S.M. – BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

B.M.C.S.M.: 

 Coordonează activitățile de elaborarea documentelor S.M.C. (SISTEM 

DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII) 

 Manualul Calității 

 Procedurile  

 Coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor 

serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale 

specifice fiecărei secții, laborator etc., și a standardelor de calitate 

 Coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a 

calității serviciilor 

 Coordonează activitățile de analiză a neconformităților 

 Asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la 

managementul calității declarate de manager 

 Asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în 

domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților 
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 Coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și 

propune acțiuni de îmbunătățire sau corective ce se impun 

 Coordonează analizele cu privire la eficacitatea SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII) (S.M.C.) 

 Asigură implementarea și menținerea conformității SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 

Registratura / Secretariatul - este responsabil pentru înregistrarea, 

copierea, păstrarea și difuzarea documentelor externe 

Juristul –  este responsabil de informarea managementului despre noi 

reglementări apărute folosind sistemul informatic ”LEGIS”, furnizat de către 

“C.T.C.E. Piatra Neamț” 

Proprietarii de procese - inițiează îmbunătățirea procedurilor; aprobarea 

procedurii al cărei proprietar este 
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5. DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE TIP DURATA 

DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

423 – 01 - 

02 

Formular de Confirmarea Instruirii 

(F.C.I.) 

Formularul Perioada 

valabilităţii 

La BIROUL  DE 

MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) 

5 ani 

425 – 21 -  

03 

Lista Documentelor Externe Listă Perioada 

valabilităţii 

La BIROUL  DE 

MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) 

5 ani 

423 – 01 - 

04 

Instrucţiuni de Format şi Numerotare a 

Documentelor 

Instrucțiuni 

de lucru 

Perioada 

valabilităţii 

La BIROUL  DE 

MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) 

5 ani 

423 – 01 - 

05 

Simboluri pentru Diagrame (Flowcharts) Instrucțiuni 

de lucru 

Perioada 

valabilităţii 

La BIROUL  DE 

MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) 

5 ani 

410 – 01 Lista Documentelor S.M.C. 

(SISTEMULUI DE MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII) 

Listă Perioada 

valabilităţii 

La BIROUL  DE 

MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) 

5 ani 

424 - 01 Controlul Înregistrărilor Procedură - La BIROUL  DE 

MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) 

10 ani 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

DOCUMENTELOR 

 

423 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 4 

CONTROLUL DOCUMENTELOR 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ 

LOGICĂ:  

 

 
                                                              În cazul în care inițiatorul unui document este o persoană alta decât personalul  

                                                     BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR  
                                                         MEDICALE (B.M.C.S.M.), aceasta va supune atenției opotunitatea  

                                                                                                            BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR  

                                                              MEDICALE (B.M.C.S.M.) lansării acelui document (Manual, Procedură    
                                                        internă și Instrucțiunile de Lucru) 
 

 
                                                                                                     Se completează pentru  
                                                                                                     procedurile interne, Instrucțiuni  
                                                                                                                                                                                                           de Lucru și MANUALUL  

                                                                                                              CALITĂȚII           
 

                                                                                                                                                                                  

 
         Distribuire prin:                

 ședință 

 legătură directă 

 

 
 

 

 
               DA                                                 NU 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                                              
                                                                          
 
 
                                                                       Continuare figură pagina 55 

Trebuie lansat un 

document intern nou, în 

sistemul calității 

Instrucțiuni de 

Format și 

Numerotare a 

Documentelor 

Personalul BIROULUI DE 

MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

elaborează documentul și 

completează Fișa 

Documentului, în colaborare cu 

Proprietarul de Proces 

Documentul de lansat 

Fișa Documentului 

423 – 01 – 01  

BIROUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

distribuie documentul Proprietarului 

de Proces 

Proprietarul de Proces analizează conținutul documentului și comunică rezultatul 

analizei în termen de 2 (două) zile de la primire BIROULUI DE MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) Documentul de lansat 

Proprietarul de 

Proces este de 

acord cu 

Documentul 

Lansat? 

 
Proprietarul de Proces 

aprobă prin semnătura sa 

Documentul de Lansat, 

respectiv Fișa 

Documentului 

Documentul 

de lansat 

Fișa Document- 

-  ului                 

423 – 01 – 01 

BIROUL DE 

MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M) 

și  Proprietarul de Proces 

modifică Documentul de 

Lansat 

Simboluri pentru Diagrame 

(Flowcharts) 423 – 01 - 05 

Instrucțiuni de Format și Numerotare 

a Documentelor 423 – 01 - 04 

Fișa Document- 

-  ului                 

423 – 01 – 01 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

distribuie Copii Controlate ale Documentului de 

Lansat în maxim 2 (două) zile tuturor persoanelor 

implicate în procesul respectiv 
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                                                                        Continuare figură pagina 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                

Proprietarul de Proces instruiește tot 

personalul din subordine cu privire la 

Documentul Nou Lansat 

Formular de 

Confirmare 

a Instruirii  

423 – 01 - 02 

BIROUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) actualizează 

Structura Sistemului Calității 

Structura Sistemului Calității 410 - 01 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

DOCUMENTELOR 

 

423 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 4 

CONTROLUL DOCUMENTELOR 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ 

(CONTUNUARE): 

 

 

 

 
 

 

                                               DA                                                                NU 

 

  

                                                                                                  BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII  
                                                                                                                SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.)  
                                                                                                               completează Fișa Documentului, prezentând pe scurt  
                                                                                                                modificarea realizată 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                Este interzisă multiplicarea ulteri- 
                                                                                                                                          -oară, neautorizată, pentru a se                                                             
                                                                                                                                           preveni circulația de documente                 
                                                                                                                                                                                                     scăpate de sub control 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificare necesară la un document existent 

Inițiatorul modificării se adresează BIROUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) care contactează 

Proprietarul de Proces pentru modificarea unui Document 

Proprietarul de Proces analizează modificarea de document propusă de inițiatorul modificării 

Proprietarul de 

Proces este de 

acord cu 

modificarea 

propusă? 

 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

înștiințează verbal pe inițiatorul modificării în legătură 

cu motivul refuzului modificării 

Sfârșit proces 
Proprietarul de Proces aprobă 

prin semnătura sa modificarea 

propusă iar BIROUL DE 

MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

modifică documentul 

Simboluri pentru 

diagrame                      

423 – 01 – 05 

Instrucțiuni de Format 

și Numerotare a 

Documentelor            

423 – 01 - 04 

Fișa Document- 

-  ului                 

423 – 01 – 01 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) distribuie copii controlate ale documentului modificat imediat tuturor 

persoanelor implicate în procesul respectiv și retrage copiile perimate ale 

documentului respectiv 

Fișa Document  

- ului                 

423 – 01 – 01 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) marchează documentele cu însemnul 

“ANULAT”, arhivează originalul, iar copiile le distruge 

Controlul Înregistrărilor 424 - 01 

Proprietarul de Proces instruiește tot personalul din subordine cu privire la modificarea efectuată 

asupra documentului 

Formular de Confirmare 

a Instruirii 423 – 01 - 02 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

DOCUMENTELOR 

 

423 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 4 DIN 4 

CONTROLUL DOCUMENTELOR 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ 

(CONTINUARE): 

                                                                                                         Documentele și datele de proveniență externă sunt: 

 norme și reglementări în domeniul de activitate 

 documentație provenită de la clienți 

 documentație provenită de la furnizori 

                                                                                                                           

documente de la clienți sau furnizori,   reglementări legale și de altă natură – din domeniul medical 

 literatura de specialitate                                                                                                                                  

 

 

                                                                                      reglementări legale 

                                                                                           

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

   

 

Controlul Documentelor pe suport Electronic 

CONTROLUL DOCUMENTELOR PE SUPORT ELECTRONIC / 

PROGRAMELOR INFORMATICE 

1. Aprobarea documentelor, care fac parte din acest program, înainte de 

utilizarea lor s-a realizat prin recepţia programului de către 

Compartimentul Informatic 

Document de proveniență externă de controlat 

Tipul 

documentului 

de 

proveniență 

externă? 

 

Documentele de la clienți, 

furnizori, alte părți 

interesate sunt primite la 

Registratură, unde primesc 

un număr de intrare și în 

Registrul Intrări – Ieșiri 

Registrul 

de intrări 

– ieșiri 

Juristul aduce la cunoștiința 

factorilor implicați noile norme 

și reglementări 

Sistem informatic în 

rețea 

Noile reglementări apărute în domeniul medical sunt dirijate sau identificate de 

către BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) înștiințează persoanele implicate de noile 

reglementări apărute, după care le înregistrează în Lista Reglementărilor 

Aplicabile și le îndosariază documentele externe în dosarele aferente 

Lista Reglementărilor 

Aplicabile 423 – 01 - 03 

Juristul studiază Monitorul Oficial și aduce normele și 

reglemenările noi la cunoștiința factorilor implicați 

Documentele externe se 

multiplică în funcție de 

necesități (câte persoane 

trebuie să primească 

respectivul document) 

Registratura distribuie 

documentul destinatarului 

din cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA 
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2. De fiecare dată când apare necesitatea modificării programului (a 

documentelor din program), BIROUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) solicită 

furnizorului programului, realizarea modificărilor necesare. Reaprobarea 

noilor revizii ale documentelor se face de către BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) prin recepţia modificărilor făcute 

3. În urma realizării modificărilor în program rămân numai reviziile curente 

ale documentelor, revizia anterioară este exclusă din program 

4. Dacă este nevoie informaţiile pe suport electronic vor fi protejate cu 

ajutorul parolelor 
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LISTA DOCUMENTELOR EXTERNE (423 – 01 – 03 Rev.1) 

 
NR. 

CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT COD 

DOCUMENT 

EDIȚIA / 

REVIZIA 

    

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DATA:      

ÎNTOCMIT:                                                                                                                 SEMNĂTURA 

B.M.C.S.M. 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

Anexa nr 1 

 

Listă de difuzare: L.D. 

 

COD 

DOCUMENT 

B.M.C.S.M.  

DATA DENUMIRE 

DOCUMENT 

SCOPUL 

DIFUZĂRII 

VERIFICAT APROBAT 
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Listă revizie (L.R.) 

DENUMIREA  DOCUMENTULUI......................................................................................... 

PAGINA/

CAPITO

L/PARA

GRAF 

EDIȚIE 

REVIZIE 

DA

TA  

MOTIVUL 

REVIZIEI 

ELABORAT VERIFICAT  APROBAT 
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FORMULAR DE CONFIRMARE A INSTRUIRII – F.C.I. (423 – 01 – 02 

Rev.1) 

TEMA INSTRUIRII: 

INSTRUCTOR 

MOD DE EVALUARE:  ♦ ORAL     ♦SCRIS              EVALUATOR 

DATA EVALUĂRII: 
 

NUME 

ANGAJAT: 

SEMNĂTURA 

ANGAJAT: 

DATA 

INSTRUIRII: 

EVALUARE 

ANGAJAT: 

MOTIVUL 

ABSENŢEI 

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  

   B – S – NS  
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Proces verbal de instruire (Rev.1) 

TEMA INSTRUIRII: 

 

 

 

DATA: 

INSTRUCTOR (I): 

SUPORT DE CURS: MATERIALE DOCUMENTE, ETC 

 

 

NUME 

ANGAJAT 

SEMNĂTURA 

ANGAJAT 

INSTRUIRE EFICACE? 

DATA 

EVALUĂRII:___________ 

OBSERVAȚII 

 

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  

  □    DA □   NU  
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

ÎNREGISTRĂRILOR 

 

424 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

  B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 2 

CONTROLUL 

ÎNREGISTRĂRILOR 

 

1. SCOPUL: 

Procedura reglementează modul de identificare, arhivare, întreținere și 

distrugere a înregistrărilor calității din cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA 

2.DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică înregistrărilor privind calitatea care demonstrează 

realizarea calității cerute pentru produsul sau serviciul și funcţionarea eficientă a 

Sistemului Calității. Procedura se aplică în toate structurile organizatorice ale 

spitalului în cadrul activităților de bază și a activităților de susţinere a acestora. 

Prezenta procedură se aplică tuturor înregistrărilor legate de calitate, inclusiv 

celor de provenienţă externă 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Înregistrare - document prin care se declară rezultate obținute sau care 

furnizează dovezi ale activităților realizate 

O înregistrare a calității furnizează dovezi obiective ale gradului de 

satisfacere a condiţiilor referitoare la calitate (de exemplu, înregistrare a calității 

unui produs sau ale eficacității de funcţionare a unui element al sistemului 

calității)                   

O înregistrare poate fi scrisă sau stocată pe orice suport de date 

B.M.C.S.M. – BIROUL DE  MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE 

S.M.C. - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 
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4. RESPONSABILITĂȚI: 

Fiecare persoană desemnată să întocmească înregistrări privind calitatea 

este responsabilă pentru înregistrarea, corectitudinea, lizibilitatea și identificarea 

acestora. Şefii compartimentelor/secțiilor care urmează să păstreze,  să întrețină 

și să  predea spre arhivă înregistrările, sunt responsabili pentru desfășurarea 

acestor activități în condiţii corespunzătoare. Sunt cuprinse toate funcţiile din 

cadrul spitalului care au legătură directă cu procesul de control a înregistrărilor: 

BIROUL DE  MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.), ca și proprietar de proces, trebuie să asigure 

controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, durata 

de păstrare 

 Arhivarul: întocmeşte Nomenclatorul Arhivistic alături de șefii de 

secții/compartimente, înregistrează toate intrările și ieşirile din arhivă 

 Managerul: aprobă Nomenclatorul Arhivistic 

5. DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

424 – 01 – 01 Nomenclator 

Arhivistic 

Registru Perioada 

valabilității 

Arhivă Conform Nomenclatorului 

Arhivistic 
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                                                                                                                               DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

   DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

ÎNREGISTRĂRILOR 

 

424 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

  B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 2 

CONTROLUL 

ÎNREGISTRĂRILOR 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

 

 

                                                        Păstrarea în cadrul secțiilor / compartimentelor 

                                                                                                                                                            Șefii de  
                                                                                                                                                            Compartiment /                                                                                          
                                                                                                                                                            Secții predă Arhivei                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                      Documentele în  
                                                                                                                                                   vederea arhivării 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhivarul întocmește 

Arhivarea documentelor 

un Nomenclator Arhivistic 

care conține durata de                      

arhivare a documentelor                                                                                                                  

Acest nomenclator este 

aprobat de Manager. 

În cazul înregistrărilor    

aferente proceselor suport  

și pentru care nu sunt precizate 

prin reglementări legale 

perioadele de arhivare, 

acestea sunt reglementate 

la punctul 5. “DOCUMENTE 

AFERENTE” a fiecărei proceduri 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrările sistemului de management al calității 

Documentele sistemului: formulare, registre care urmează să devină înregistrări (prin completare) sunt stabilite 

de către BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) sunt 

prezentate pe prima pagină a fiecărei proceduri la punctul 5. Documente aferente 

Document care 

urmează să devină 

înregistrare 

Înregistrările pe 

suport electronic 

sunt protejate cu 

ajutorul unui 

program antivirus 

Registrul intrări – ieșiri (în arhivă) 

Nomenclator 

arhivistic 

Șefii de Secție / Compartiment se vor asigura că înregistrările sunt depozitate și protejate împotriva 

deteriorării sau distrugerii intenționate sau neintenționate. Depozitarea înregistrărilor se face în 

bibliorafturi, dosare de carton / plastic, identificate sugestiv prin: 

 Denumirea înregistrărilor 

 Perioada la care se referă înregistrările 

Înregistrările pe suport informatic (dacă este cazul folosirii înregistrărilor pe suport electronic) vor fi 

protejate prin copiere lunară pe C.D. (Compact Disc), prin grija fiecărui proprietar de proces și vor fi 

depozitate în arhiva de la B.M.C.S.M.(BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE). Locurile de arhivare electronică: 1. ECONOMIC, 2. S.S.I.M.(STATISTICĂ STATISTICĂ 

MEDICALĂ), 3. C.T. (COMPUTER TOMOGRAF),  4. C.P.U. (COMPARTIMENT PRIMIRI URGENȚE), 5. 

AMBULATOR DE SPECIALITATE (RAPORTĂRI C.A.S.) (CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE), 6. P.N.S. 

(PROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE). Atunci când nu este posibil de păstrat o înregistrare în 

original, o fotocopie este acceptată 

Arhivarul preia de la secții / compartimente documentele în vederea 

arhivării 

Orice ieșiri a unui document din arhivă este notată de arhivar în 

Registrul Intrări – Ieșiri (în arhivă) 

La arhivare pe dosar se va scrie:  

 denumirea înregistrărilor arhivate 

 perioada la care se referă înregistrările 

 durata de arhivare, data de finalizare a perioadei 

de arhivare 
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                                                                                                                               DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ȘEDINȚA DE 

ANALIZĂ A 

SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT 

 

 560 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

PAGINA 1 DIN 2 

ANALIZA S.M.C. (SISTEMULUI 

DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII) 

 

1. SCOPUL: 

Această procedură stabilește modul de desfășurare a analizelor 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII specifice 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică de către personalul implicat în activitatea de analiză a 

sistemului de management din cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) - sistem de 

management prin care se orientează și se controlează o organizaţie în ceea ce 

priveşte calitatea 

ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT - evaluarea oficială 

efectuată de managementul de la nivelul cel mai înalt asupra stadiului și 

adecvării SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.), în 

raport cu politica în domeniul calității și cu obiectivele propuse 

OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII - cea ce se urmăreşte 

sau se are în vedere referitor la calitate. Obiectivele în domeniul calității sunt 

specificate la diferite niveluri din organizaţie. La un nivel operaţional, 

obiectivele calității ar trebui să fie cantitative. Pentru obiectivele în domeniul 

calității sunt utilizați uneori termeni diferiţi, cum ar fi ținte în domeniul calității, 

țeluri în domeniul calității sau scopuri în domeniul calității 
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POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII – intenții generale în 

orientări ale unei organizaţii referitoare la calitate așa cum sunt exprimate 

oficial de către managementul la cel mai înalt nivel. Politica în domeniul 

calității trebuie să fie consecventă cu politica globală a organizaţiei și ar trebui 

să furnizeze un cadru pentru stabilirea obiectivelor în domeniul calității 

B.M.C.S.M. – BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE 

4. RESPONSABILITĂŢI: 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.), planifică şi informează participanţii la analiza de 

management anuală, cu privire la temele care urmează să fie dezbătute, 

centralitzează datele necesare realizării analizei de management; întocmeşte 

procesul verbal al analizei de management, centralizează deciziile luate în urma 

acesteia şi le distribuie responsabililor numiţi 

5. DOCUMENTE AFERENTE: 

 
COD 

 
DENUMIRE 

 
TIP 

 
DURATA DE 
PĂSTRARE 

 
UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

 
ARHIVARE 

560 – 01 – 01  Proces Verbal al Şedinţei 
de Analiză ale 
SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT AL 
CALITĂȚII (S.M.C.) 

Formular 12 luni LA BIROUL DE 

MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 
(B.M.C.S.M.) 

5 ani 

560 – 01 – 02   
Agenda Şedinţei ale 
SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL 
CALITĂȚII (S.M.C.) 

Formular 12 luni LA BIROUL DE 

MANAGEMENT 

AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 
(B.M.C.S.M.) 

       5 ani 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ȘEDINȚA DE 

ANALIZĂ A 

SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT 

 

560 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 2 

ANALIZA S.M.C. (SISTEMULUI 

DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII) 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 
                                                                          BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII  
                                                                          SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) planifică o                                                                                                                                                  

                                                                                                                 dată pe an Ședinţa de Analiză A SISTEMULUI   
                                                                                                                 DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 
 

 

 

 

 

 

                                                               

Fiecare participant la analiza 
de management va prezenta un  
raport referitor la elementele de  
intrare specifice activităţii pe care  
o coordonează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                   
 
 
  

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

(B.M.C.S.M.), elaborează ”Agenda Şedinţei de Analiză a S.M.C.” (SISTEMULUI 

DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII) (ordine de zi) 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

(B.M.C.S.M.), înştiinţează participanţii, referitor la şedinţa de analiză a S.M.C. cu 1 (una) 

săptămână înainte de data preventivă pentru desfăşurare 

Agenda Şedinţei de Analiză a SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.)   560 – 01 - 02 

În cadrul analizei de management vor fi analizate elementele de intrare specifice SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

(S.M.C.) 

Elementele de intrare / sistem de management al calităţii: 

 Politica sistemului 

 Obiectivele sistemului 

 Rezultatele auditurilor 

 Feedback – ul de la client 

 Performanţa proceselor şi conformitatea produsului 

 Stadiul acţiunilor corective şi preventive 

 Acţiuni de urmărire de la analizele anterioare 

 Schimbări care ar putea influenţa sistemul 

 Recomandări pentru îmbunătăţire 

Se discută în cadrul şedinţei subiectele prezentate şi participanţii stabilesc acţiunile necesare, termenele de 

realizare, persoane responsabile pentru: 

 Îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei S.M. (SISTEMULUI DE MANAGEMENT) şi a proceselor sale 

 Îmbunătăţirea serviciului prestat în raport cu cerinţele clientului 

 Actualizarea analizelor de risc, aspecte, a planurilor aferente acestora 

 Modificarea documentaţiei sistemului în funcţie de : cerinţele afacerii, cerinţele specifice 

sistemului integrat, cerinţele legale, de reglementare, contractuale 

 Necesitate de resurse 

 Data următoarei şedinţe de analiză a S.M.C.( SISTEMULUI DE MANAGEMENT)  

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.), întocmeşte ”Procesul Verbal al Sedinţei de Analiză a 

S.M.C.” (SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII), pe care îl supune 

aprobării tuturor participanţilor la şedinţă 

Procesul Verbal al Sedinţei de Analiză 

a S.M. (SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT)                                  

560 – 01 – 01 

Stop Proces 
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AGENDA (560 – 01 – 02 Rev 1) 

 

Şedinţei de Analiză a Sistemului de Management al Calităţii 

 

În atenţia: 

 

În data de____________, se va desfăşura şedinţa de analiză a sistemului 

de management 

 

Pe parcursul şedinţei de analiză a sistemului de management al calităţii 

urmează să se discute următoarele subiecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.M.C.S.M.                                                                DATA: 
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PAGINA 1 DIN 5 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

 

1. SCOPUL: 

Procedura reglementează modalităţile de asigurare (recrutare) cu personal 

calificat, evaluarea şi instruirea acestuia pentru a satisface cerinţele de calitate 

impuse de reglementările normative în vigoare şi documentele S.M.C. 

(SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII) 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică întregului personal 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Calificarea - aptitudinile şi experienţa cerută personalului şi obţinute prin 

instruire conform reglementărilor şi procedurilor specifice în scopul îndeplinirii 

unei anumite activităţi în condiţiile impuse 

Instruirea - pregătirea prin programe, cursuri de specializare la locul de 

muncă, orientate strict pe problemele unei discipline specifice urmată de o 

verificare a deprinderilor practice 

Competenţa - aptitudini demonstrate de a aplica cunoştinţe şi aptitudini 

R.U.N.O.S - BIROUL RESURSE UMANE, NORMARE, 

ORGANIZARE, SALARIZARE 

4. RESPONSABILITĂŢI: 

BIROUL RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, 

SALARIZARE (R.U.N.O.S.) asigură: 

 Aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane 

privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor 

umane din cadrul unităţii 
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 Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea 

organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de 

organizare şi funcţionare, a statului de funcţiuni 

 Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi 

încetarea CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ (C.I.M.) 

precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii 

 Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de 

compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform 

prevederilor legale 

 Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea 

rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

 Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de 

încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul 

unităţii 

 Asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la 

personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi 

 Operează în REVISAL, toate modificările privind funcţia, salariul şi alte 

sporuri salariale pe baza contractelor de muncă 

 Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau 

invaliditate pentru personalul din uniate 

 Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor 

 Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor 

vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor 

declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate 

cu prevederile legale 

 Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare 

 Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare 

din normativele în vigoare 
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 Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în 

vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli 

 Întocmeşte lucrările de salarizare lunar, de promovare 

 Întocmeşte salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a 

evaluării anuale 

 Întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de C.J.A.S. (Casa 

Județeană de Asigurări de Sănătate), Direcţia Judeţeană de Finanţe 

(D.J.F.), Direcţia Judeţeană de Statistică (D.J.S.) 

 Asigură operarea programărilor şi a efectuării concediilor de odihnă ale 

angajaţilor 

 Întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi 

ține evidenţa acestora 

 Eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă 

vechimea în muncă sau drepturile salariale 

 Întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii în 

baza raportului Comisiei de Disciplină 

 Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii 

 Execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către 

conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului R.U. 

(RESURSE UMANE) 
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5. DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE DOCUMENT TIP DURATA 

DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

 Fișa de Post Formularul Perioada 

angajării 
BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

Nomenclatorului 

Arhivistic 

 Formular de Confirmare a Instruirii 

(F.C.I.) 

Formularul 12 luni BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 Referat de Necesitate Resurse Umane Documentul 

Intern 

12 luni BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 Plan de Pregătire Profesională Formularul 12 luni BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 Normativ de Personal INSTRUCȚIUNI 

DE LUCRU 

(I.L.) 

Nedetermin 

ată 
BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 Fișa de Apreciere Formularul 12 luni BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 
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 Statul de Funcţii Formularul Nedetermin 

ată 
BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 Statul de Plată Formularul 12 luni BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 Dosarul Personal Formularul Nedetermin 

ată 
BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 Contract Individual de Muncă (C.I.M.) 

/ Acte Adiţionale 

Formularul Nedetermin 

ată 
BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 

 Planificarea Anuală a Concediilor Formularul 12 luni BIROUL 

R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE,NORMA

RE,ORGANIZAR

E, SALARIZARE) 
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6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ 

LOGICĂ:  

             ANGAJARE   

Verifică numărul de persoane                                                                         Prin registratură 
aprobat prin normativ și numărul 
faptic de persoane angajate 
 

 

  

 

                                                                                                                                                                       Decizia este luată de Comitetul / Director 

                                                                                     NU 

  

 

  DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                  

Necesitatea angajării de personal pe locurile vacante 

Șefii de Secție / Compartimente / Departament transmit Biroului 

R.U.N.O.S. (RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, 

SALARIZARE) un Referat de Necesitate RESURSE UMANE (R.U.) 

Referat de Necesitate 

Resurse Umane (R.U.) 

Șeful Biroului R.U.N.O.S. (RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, 

SALARIZARE) verifică necesitatea angajării de noi persoane ținând seama de 

Normativul de Personal 

Normativul de Personal (stabilit 

prin legislație) 

Șeful Biroului RESURSE UMANE, 

NORMARE,ORGANIZARE, 

SALARIZARE (R.U.N.O.S.), comunică 

Secției / Departamentului, motivul 

neacceptării Referatului 

Este 

justificată 

cererea de 

angajare? 

 

Decizie de neacceptare a 

Referatului de Necesitate 

Resurse Umane 
Șeful biroului RESURSE UMANE, 

NORMARE,ORGANIZARE, 

SALARIZARE (R.U.N.O.S.), organizează 

concursul de angajare 

Șeful Biroului RESURSE UMANE, NORMARE,ORGANIZARE, 

SALARIZARE (R.U.N.O.S.), comunică câștigătorului clauzele esențiale 

ale contractului de muncă 

Șeful biroului RESURSE UMANE, NORMARE,ORGANIZARE, 

SALARIZARE (R.U.N.O.S.)/ Referentul, verifică existența Fișei Postului (dacă 

nu există, Departamentul care a solicitat angajarea, elaborează Fișa Postului) 

Organizarea de Concursuri de Angajare în cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, presupune întocmirea următoarelor documente 

Șeful biroului RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE (R.U.N.O.S.), 

întocmește Contractul Individual de Muncă 

Metodologia privind 

desfășurarea concursului 

și tematica 

Anunț Posturi Vacante 

Dosare Candidați 

Tabel Nominal persoane 

admise în vederea 

participării la concurs 

Fișa Postului 

Dosar Personal – Noul Angajat 

Contract Individual de Muncă (C.I.M.) 

Documente – Concurs 

(teste) 

Rezultatele concursului 

Contestații – Soluționare 

contestații 

A 
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                                                                                                  Instruire inițială                   

Instruirea noului angajat:                                                                                                                  
Instructor: Șeful de Departament:                                                                                                                                                                                                             

 Prezentarea spitalului                                                                                                                 Formularul de                                                                  
 Prezentarea sarcinilor / responsabilităților                                                                                                 confirmare a instruirii                                                                
 Procedurile Interne / Instrucțiuni de Lucru                                                                                                 se va întocmi în dublu                                                                 

Aplicabile                                                                                                                                              exemplar: un                                                                 
Politica și Obiectivele Calității                                                                                                                       exemplar rămâne la                                                                 
Instruire S.S.O. și S.U.   *                                                                                                                             Secție / Compartiment                                                               
                                                                                                                                                        un exemplar se trimite                                             
                                                                                                                                          la RESURSE UMA-                                                 
Instructor: Responsabil S.S.O. / S.U.   *                                                                                                            - NE, ORGANIZARE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        NORMARE,  

 Instruire S.S.O. și S.U.        *                                                                                                                                                                       SALARIZARE  

 Instruire Contract Colectiv de Muncă (C.C.M.)                                                                                                                                      (R.U.N.O.S.) 

și Regulament Intern                                                                                   Promovare 

 

 

                                                                                                       

Pe test se notează procentul 
de creștere a salariului 
                                                                                       evidențe personal     
  
                                                                                                          

   

                                                                                                                          

                                                                                                                        instruire planificată 

                                                                                                                            

                                                                                                                       

    

  

 

NOTĂ: 

*S.S.O. – SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIA, (MUNCĂ) 

S.U. – SITUAȚII DE URGENȚĂ 

A 

Referentul RESURSE UMANE, NORMARE,ORGANIZARE, SALARIZARE 

(R.U.N.O.S.), înregistrează noii angajați în evidențele proprii 

Șefii de Secție / Compartimente sunt 

responsabili de instruirea noilor 

angajați / Birouri 

Referentul RESURSE UMANE, 

NORMARE,ORGANIZARE, 

SALARIZARE                           

(R.U.N.O.S.), operează lunar mișcarea 

personalului pe funcții 

Se realizează pe baza unei testări interne sau externe în funcție de specificul postului 

Șeful biroului RESURSE UMANE, NORMARE,ORGANIZARE, SALARIZARE (R.U.N.O.S.), 

întocmește actul adițional la Contractul Individual de Muncă (C.I.M.) 

Șefii de Secție / Compartimente întocmește la începutul anului Planul de Pregătire Profesională care 

se centralizează la (R.U.N.O.S.) RESURSE UMANE, NORMARE,ORGANIZARE, 

SALARIZARE 

Registrul Debutanți 

Teste Interne sau Externe 

Rezultate teste / 

contestații 

Fișa de Apreciere 

Confirmări de la 

Ministerul Sănătății 

Dosar Nou Angajat 

Registrul Numerelor 

Matricole 

Formular de 

Confirmare a 

Instruirii 

Statul de 

Personal / 

Funcții 

Actul Adițional la Contractul Individual de Muncă (C.I.M.) 

Plan de Pregătire Profesională 

Formularul de Confirmare a Instruirii 

Contractul individual de 

muncă (C.I.M.) (documente 

aferente) 

Program Electronic de 

Evidență a Salariaților / 

REVISAL 

Înregistrarea Noilor Angajați din cadrul Spitalului presupune 

completarea următoarelor documente 

Referentul RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE 

(R.U.N.O.S.) ține evidența, rapoartele cu privire la personal 

B 

Se realizează instruirile planificate 
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                                                                                                             Evaluarea Personalului 

                                                                                                                                                               

                

 

  

                                                                                    Încetarea Contractului Individual de Muncă (C.I.M.)   

                                                                                                          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Anual, Șefii de Secții / Departamente / Managerul realizează evaluarea personalului 

Derulare Contract Individual de Muncă (C.I.M.) 

Eliberarea Carnetelor de Muncă 

Desfacerea Contractului de Muncă (C.I.M.) 

Întocmirea Dosarului de Pensionare pentru Limită de vârstă, Anticipată, Invaliditate, Urmaș  

Radierea din Evidență Registrul Numerelor Matricole 

Arhivare Dosare pentru Salariații Plecați 

Întocmirea Tabelului Nominal privind Pensionarea 

Șeful Biroului (R.U.N.O.S.) RESURSE UMANE, 

NORMARE,ORGANIZARE, SALARIZARE, elaborează actele necesare 

încetării CONTRACTULUI DE MUNCĂ (C.I.M.) 

Decizie Desfacere / Actul adițional la 

CONTRACTELE DE MUNCĂ (C.I.M.) 

Fișă de Apreciere 

Carnet de Muncă 

Tabelul Nominal 

Cerere de Pensionare 
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PAGINA 1 DIN 1 

NR. 

CR

T. 

DEPARTAME

NT 

TIPUL 

INSTRUI

RII 

ORE DE 

INSTRUI

RE 

DATA 

PLANIFICA

TĂ 

DATA 

REAL

Ă 

INSTRUCT

OR NUME 

DATA 

EVALUĂRII 

EFICACITĂ

ŢII 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

  

 

ÎNTOCMIT, VERIFICAT:                                                 DATA: 

APROBAT:                                                                           DATA:    
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UTILIZAREA 

AUTOVEHICULELOR 

 

DESCRIEREA MODULUI DE UTILIZARE A AUTOVEHICULELOR: 

ESTE INTERZIS!!! 

 Transportul persoanelor străine, care nu au legătură cu actul medical                 Activități ce trebuiesc efectuate la plecare 

 Fumatul în interiorul mașinilor spitalului 

 A se vorbi la telefonul mobil în alte scopuri pentru evitarea oricărui  

pericol mașina va trebui oprită în afara carosabilului  
legea interzice vorbitul la telefon în timpul deplasării 
 

 

 

 

 

Observațiile personale apărute în timpul traseului parcurs 
 

 

Alte instrucţiuni de folosirea şi întreţinerea maşinilor 

 Fiecare maşină este dotată cu un set de chei, pentru a se putea rezolva 

problemele minore: cade un ștergător, trebuie schimbat un bec, etc 

 În cazul în care în timpul deplasării apar probleme care nu mai permit 

deplasarea spre sediu, se anunță Departamentul Tehnic pentru a decide 

modul de rezolvare a problemei. Conducătorul auto trebuie să urmeze 

întocmai instrucțiunile primite, pentru ca defecțiunea să nu se agraveze 

 Conducătorul auto trebuie să acționeze de urgență în situațiile limită 

(incendiu, accident) după care să anunțe Departamentul Tehnic 

 Dacă la sosirea din deplasare se constată că maşina se apropie de 

termenul de verificare 10.000; 20.000; 30.000; etc., va trebui anunțat 

acest lucru și maşina va trebui dusă la verificare de către responsabilul de 

maşină. Actele necesare verificării tehnice sunt: talon, factură și cartea de 

service 

Necesitate deplasare 

Conducătorul autovehiculului 

verifică, starea mașinii 

La predarea mașinii se vor anunța neregulile apărute pe traseu și 

observațiile personale legate de starea mașinii către responsabilul 

cu mașina sau persoanei care urmează să utilizeze mașina 
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 Maşinile trebuie curățate o dată la două săptămâni, însă în cazul în care 

din cauza condiţiilor meteo sau altele neprevăzute maşinile vor trebui 

spălate. Atunci când maşinile vor fi spălate la una dintre spălătoriile unde 

în prealabil va trebui făcută rezervare. În registrul de maşini se va trece și 

data curăţării maşinii 

 Responsabilul de maşină are responsabilitatea să anunţe șeful ierarhic 

superior, atunci când expiră termenul la asigurările auto obligatoriu 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE 

LUCRU - 

SPĂLĂTORIE 

 

630 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU - 

SPĂLĂTORIE 

 

1. SCOPUL: 

Această procedură reglementează preluarea și predarea lenjeriei din cadrul 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică în cadrul spălătoriei SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA 

3. DEFINIȚII / PRESCURTĂRI: 

P.O. – PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

LENJERIE – totalitatea articolelor textile folosite în unitățile medicale, 

respectiv: cearceafuri, fete de pernă, uniforme ale personalului, prosoape, 

pijamale, articole de îmbrăcăminte pentru pacienți 

  PERSONALUL MEDICAL DE SPECIALITATE 

(INFIRMIERELE): 

 adună lenjeria din cadrul secțiilor și o transportă la spălătorie 

 aplică și respectă procedurile și / sau protocoalele implementate la nivel 

de secție 

coordonator spălătorie – întocmește procedurile și INSTRUCȚIUNILE 

DE LUCRU (I.L.), împreună cu personalul implicat în proces și membri 

SERVICIUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A INFECȚIILOR 

NOSOCOMIALE (S.P.C.I.N.) 

SERVICIUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A INFECȚIILOR 

NOSOCOMIALE (S.P.C.I.N.) – întocmește proceduri, protocoale, instrucțiuni 

de lucru  

PERSONALUL ANGAJAT ÎN CADRUL SPĂLĂTORIEI: 
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 răspunde de preluarea lenjeriei murdare din cadrul secțiilor 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

 aplică și respectă procedurile / protocoalele, instrucțiunile de lucru 

implementate în spălătorie 

 efectuează triajul epidemiologic 

 verifică mașinile de spălat 

 verifică și respectă dozarea detergenților 

 încarcă și descarcă mașinile, în procesul de spălare 

 efectuează toaleta mașinilor de spălat 

 verifică umiditatea lenjeriei 

 efectuează călcarea lenjeriei curate 

 sortează lenjeria călcată și o aranjează în spațiul amenajat operațiunii în 

funcție de registrul de primire 

CONDUCEREA INSTITUȚIEI: 

 asigură resursele umane și materiale pentru punerea în practică a 

procedurii 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE 

LUCRU - 

SPĂLĂTORIE 

 

630 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU - 

SPĂLĂTORIE 

 

4. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ 

LOGICĂ: 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Mașina de spălat realizează următoarele operațiuni:    
                                                                     - Dezinfecție 
                                                                                                                                                         -  Spălare 
                                                                                                                                                         -  Stoarcere 
 

 

 
                                                                   

 

 

 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

După vizită, infirmierele de pe secții, adună lenjeria murdară, în vederea spălării 

Lenjeria murdară este predată la spălătorie 

Spălătoria predă fiecărei Secții lenjeria necesară 

Lenjeria este călcată, sortată, predată către secții 

Se realizează etapa de uscare 

Spălarea lenjeriei murdare cu ajutorul mașinii de spălat 
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                                                                                                                               DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

TRATAREA 

RECLAMAȚIILOR 

PACIENȚILOR 

 

723 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 2 

TRATAREA RECLAMAȚIILOR 

PACIENȚILOR 

 

1. SCOPUL: 

Această procedură reglementează tratarea reclamațiilor pacienţilor / 

aparținătorilor care se adresează SPITALULUI DE RECUPERARE BORŞA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Această procedură se aplică pentru preluarea și rezolvarea reclamațiilor 

din toate secțiile SPITALULUI DE RECUPERARE BORŞA 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Client - organizaţie sau persoană care este destinatarul unui produs 

Neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe 

Acţiune corectivă - acţiune de eliminare a cauzei unei neconformități 

detectate sau a altei situații nedorite 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

 DIRECTORUL MEDICAL: răspunde de tratarea reclamațiilor: iniţiază 

corecţiile, inițiează acţiuni corective și preventive; prezintă situația 

reclamațiilor în cadrul şedinţei de analiză a managementului calității 
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5. DOCUMENTE AFERENTE: 

 
COD 

 
DENUMIRE DOCUMENT 

 
TIP 

 
DURATA DE 
PĂSTRARE 

 
UNDE SE PĂSTREAZĂ 

 
ARHIVARE 

- Registrul Reclamaţii  Registrul Nedeterminată Secretariat unitate, La 

Secţii 

5 ani 

830 – 01 – 
01  

Plan de Măsuri Corective Formularul 1 an Consiliul Etic 5 ani 

 
851 – 02  

Acţiuni Preventive Procedură - La BIROUL DE 

MANAGEMENT AL 

CALITĂŢII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 

(B.M.C.S.M.), Consiliul 

Etic 

10 ani 

 
560 – 01  

Şedinţa de Analiza a S.M. 

(SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT) 

Procedură - La BIROUL DE 

MANAGEMENT AL 

CALITĂŢII 

SERVICIILOR 

MEDICALE 

(B.M.C.S.M.) 

10 ani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

TRATAREA 

RECLAMAȚIILOR 

PACIENȚILOR 

 

723 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 2 

TRATAREA RECLAMAȚIILOR 

PACIENȚILOR 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 
                                                                                              La nivelul fiecărei structuri organizatori-  
                                                                                              -ce care intră în contact direct cu pacien-   
                                                                                              -ții,există un Registru de Reclamații și   
                                                                                                                                    Cutii de Colectarea Sugestiilor și a Recla-  
                                                                                              -mațiilor,disponibile pacienților/aparți-  
                                                                                              -nătorilor 
                                                                                           
                                                                                           De asemenea, angajații spitalului pot 
                                                                                           înregistra reclamații primite de la pacienți /  
 aparținători 
 
                                                                                     

 
                                                                                              De asemenea, Asistentele Șefe prezintă  
Dacă pacientul / aparținătorul solicită o acțiune                                                                                                                    Directorului Medical, Registrul de Reclamaţii                                     
Imediată, Șeful de Secție / Asistentul Șef / Medicul                                                                                                                     și Reclamațiile / Sugestiile scrise 
de Gardă, dispune realizarea acesteia în măsura în                                                                                                                        
care nu depășește autoritatea acestuia de decizie                                                                                                                                        
 sau comunică Şefului ierarhic care stabilește                                                                                                                                        
 acțiunea                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  

 

 

                                                      
                                                                                        

                                                         
                                                                                                                    Se completează Anuarul Etic 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referatul Reclamații 

Se primește o reclamație de la un 

pacient / aparținător verbală 

Pacientul sau aparținătorul este îndrumat 

către Șeful de  Secție / Asistentul Șef / 

Medicul de Gardă
 

Pacientul / aparținătorul completează reclamația 

în Registrul / Sugestia sau Reclamația scrisă în 

cutie 

Se primește o reclamație de la un pacient / 

aparținător 

În urma acestor ședințe se întocmește Procesul Verbal (P.V.) – al Ședinței 

și un Plan de Măsuri pentru eliminarea problemelor sesizate 

În cadrul unor ședințe, sau lunar, ori de câte ori, este 

nevoie se analizează reclamațiile 

Se întocmește un raport al ședințelor și se trimite Directorului Medical, Manager, B.M.C.S.M. (BIROUL 

DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE) 

Lunar, Secretarul Consiliului de Etică, întocmește 

un referat aferent reclamațiilor primite în luna 

respectivă și îl trimit la Directorul Medical, 

Consiliul de Etică, B.M.C.S.M. (BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR 

MEDICALE) 

Se discută cu pacientul / aparținătorul și 

se înregistrează reclamația în Registrul 

După rezolvarea problemei, la următoarele ședințe se verifică modul de 

implementare a acțiunilor 

Consiliul de Etică, poate decide inițierea unei acțiuni corective / preventive pentru prevenirea unor 

potențiale reclamații 

Reclamațiile sunt analizate, ori de câte ori, este nevoie dar cel puțin 1 (o) dată pe an în cadrul ședințelor 

de analiză efectuate de către management 

Acțiuni Corective 851 – 01 

Acțiuni Preventive 851 – 02  

 

 

Acțiuni Preventive 

851 – 02 

Ședința de Analiză a SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (S.M.C.) 560 - 01 

Plan de Măsuri Corective 

P.V. – PROCES VERBAL 
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PLAN DE MĂSURI CORECTIVE DIN DATA 

DE:______________________________ 

(830 – 01 – 01 Rev.1) 

 
DESCRIERE 

NECONFORMITATE

(RECLAMAŢII SAU 

NECONFORMITATE 

INTERNĂ) 

MĂSURĂ CORECTIVĂ 

LUATĂ 

TERMEN 

DE 

REALIZA

RE 

RESPON

SABIL 

RESU

RSE 

STUDIUL DE 

REALIZARE 

      

      

      

      

 

 

APROBAT: 

 

DATA: 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

APROVIZIONARE 

– RECEPȚIE 

 

741 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

APROVIZIONARE 

 

1. SCOPUL: 

Stabilirea regulilor specifice referitoare la aprovizionarea produselor și a 

serviciilor. Procedura descrie metodele și responsabilitățile utilizate în cadrul 

spitalului, pentru a asigura că toate materialele, produsele, serviciile 

aprovizionate se conformează cerinţelor aplicabile, documentelor normative, 

specificaţiilor, contractelor și documentelor sistemului calității 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică în domeniul aprovizionării cu produse, servicii 

destinate direct proceselor de prestare de servicii medicale a căror calitate 

determină calitatea serviciului final 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Documente de Aprovizionare - toate documentele conţinând informaţii 

care garantează calitatea dorită, incluzând necesarul de materii prime, materiale, 

produse, servicii, precum și cereri de ofertă, comenzi, contracte cu furnizorul, 

notă de recepţie, proces verbal de constatare diferențe 

Furnizor - organizaţie sau persoană care furnizează un produs. Exemple: 

producător, distribuitor, vânzător cu amănuntul sau furnizor al unui serviciu sau 

al unei informaţii 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

 Compartimentul achiziții: elaborează și trimite Comenzi furnizorilor 

 Comisia de Recepţie: întocmeşte notele de recepţie, ia legătura cu 

furnizorul și stabilesc soluţionarea neconformităților constatate la 

recepţie; predă documentele de recepţie la Contabilitate 



 

91 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

 Contabilitatea: preia notele de recepţie, le verifică cu facturile și le 

înregistreză în contabilitate 

 Magazioner: ține evidența intrărilor și a ieşirilor din gestiunea proprie 

 Directorul Financiar Contabil, Șeful Achiziţii, Managerul: aprobă 

comenzile de aprovizionare 

 Şefii de Secţii / Compartimnete: întocmesc referate de necesitate pentru 

produsele / serviciile necuprinse în Planul Anual de Achiziţii 

 
 

COD 

 
 

DENUMIRE 
DOCUMENT 

 
 

TIP 

 
DURATA DE 
PĂSTRARE 

 
UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

 
 

ARHIVARE 

-  
Nota de Recepție 

 
Formularul 

 
1 an 

 
Contabilitate 

 
 

Conform 
Nomenclatorului 

Arhivistic 

-  
Formular de Comandă 

 
Formularul 

 
1 an 

Șeful Biroului 
Achiziții – 

Aprovizionare 

-  
Referate de necesitate 

 
Formularul 

 
1 an 

Șeful Biroului 
Achiziții – 

Aprovizionare 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

APROVIZIONARE 

– RECEPȚIE 

 

741 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

APROVIZIONARE 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 
                                                               
                                                             Se aprovizionează cu: 

 Mijloace fixe (calculatoare, aparatură medicală) 

 Bonuri de natura obiectelor de inventar (aparatură de calcul, lenjerie, 
obiecte destinate curățeniei, etc) 

 Materiale sanitare (filme, fixator, branule, etc) 

 Medicamente, substanțe de contrast, reactivi etc 

 Materiale tehnico – medicale (vată, feși, pansament, leucoplast etc) 

 Materiale gospodărești (detergenți, saci menajeri, mături etc) 

 Imprimate: cu regim special (chitanțe), fără regim special (registre de 
consultații, buletine radiologice etc) 

 Dezinfectanți 

 Diferite servicii (de întreținere etc) 
                                                                                                                                          
                                                                                                         În acest caz, Şeful Compartimentului / Secției întocmește un  
                                                                           referat de necesitate și o transmite către  Aprovizionare  

                                                                                         

 

 
                                Comenzile de produse se întocmesc în vederea refacerii stocurilor proprii, în urma consultării cu magazionerul și 
secțiile                  
                                           

NU 
                                                         
Pe baza observațiilor se reface Referatul 
                                   NU                                        Comanda este aprobată de:       
                                                                                                                                                                                  - Directorul Financiar Contabil  
                                                                                 - Șeful Aprovizionare         
                                                                                 - Manager 
                                                             DA                     

                                                             În cazul referatelor de necesitate, se stabilește tipul de 
                achziție, se alege  furnizorul și apoi se trimite comanda 
                                      

                                         
                              Comenzile de produse                                               Comenzile de servicii                                                            
                                                                                     
                                                                                     

                                                                                      

                                       

 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Este nevoie de aprovizionare cu diferite produse conform 

Programului Anual de Achiziții în vederea refacerii stocurilor 

proprii sau servicii 

Comenzile de produse sau serviciile care nu sunt prinse 

distinct în Programul anual de Achiziții 

Șeful Biroului Aprovizionare întocmește Comenzile către Furnizori 

Aprovizionarea transmite Comenzile către Furnizori 

Comanda / Referatul de necesitate este analizată de: Directorul Financiar Contabil, 

Șeful Biroului Aprovizionare și Manager 

Comandă de aprovizionare 

Aprobă? 

Întreținere Infrastructură 630 - 01 A 
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                                                                                                                               DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

APROVIZIONARE 

– RECEPȚIE 

 

741 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 3 

APROVIZIONARE 

 

 

 
                                                                         Recepția se realizează la locul de depozitare a produselor (magazii,  
                                                                         farmacii, laboratoare etc.) 

 

 

 
                                                                         Calitativ, adică produsele sau ambalajele nu sunt deteriorate sau  
                                                                         rupte. Cantitativ prin numărare  
 
   Un exemplar al facturii, ajunge și la 
     Șeful Biroului Aprovizionare care 
    urmărește derularea contractelor 

             

                                DA                                        NU 

                                      

 
                                                                                                                               
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

A 

Comisia de Recepție preia de la 

furnizor produsele solicitate, și 

verifică documentele de 

proveniență ale produselor 

Magazionerul eliberează produsele solicitantului pe 

bază de documente justificative 

Magazionerul înregistrează produsele recepționate 

în Fișa de Magazie 

Nota de Recepție se transmite la Biroul Financiar Contabil 

Comisia de Recepție întocmește Notele de 

Recepție 

Comisia de Recepție verifică marfa 

aprovizionată cantitativ și calitativ 

Avizul de expediție și 

/ sau factură 

Fișa de 

Magazie 

Declarații de 

conformitate și / sau 

certificate de garanție 

Bon de Consum 

/ materiale, 

obiecte de 

inventar 

Notă de Recepție 

STOP PROCES 

OK 

Comisia de Recepție și Magazionerul soluționează cu furnizorul 

neconformitatea 

Controlul produsului neconform 830 - 01 
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                                                                                                                                DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

ACHIZIȚII 

 

741 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

ACHIZIȚII 

 

1. SCOPUL: 

Procedura reglementează regulile specifice referitoare la stabilirea 

necesarului anual al produselor și al serviciilor și a modalității de achiziţie a 

acestora (conform prevederilor legale) în cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORŞA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică în domeniul achiziţiei cu produse, servicii destinate 

direct proceselor de prestare de servicii medicale a căror calitate determină 

calitatea serviciului final 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Documente de Aprovizionare - toate documentele conţinând informaţii 

care garantează calitatea dorită, incluzând necesarul de materii prime, materiale, 

produse, servicii, precum și cereri de ofertă, comenzi, contracte cu furnizorul, 

notă de recepţie, proces verbal de constatare diferențe 

Furnizor - organizaţie sau persoana care furnizează un produs. Exemple: 

producător, distribuitor, vânzător cu amănuntul sau furnizor al unui serviciu sau 

al unei informaţii 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

 Șeful Serviciului Achiziţii Publice: solicită secţiilor, compartimentelor 

referatul anual de necesitate, centralizează toate aceste referate întocmind 

proiectul de Program anual de achiziţii, urmăreşte derularea contractelor 

de achiziţii 
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 Şefii de Secţii / Compartimente: întocmește Referate de Necesitate 

anuale 

 Directorul Financiar Contabil: întocmește Bugetul anual de Venituri și 

Cheltuieli 

 Comitetul Director: analizează Programul anual de achiziții și Bugetul 

de Venituri și Cheltuieli și le supun aprobării Managerului 

 Managerul: aprobă Programul anual de achiziții și Bugetul de Venituri și 

Cheltuieli 

5. DOCUMENTE AFERENTE: 

 
COD 

 
DENUMIRE DOCUMENT 

 
TIP 

DURATA DE 
PĂSTRARE 

UNDE SE 
PĂSTREAZĂ 

 
ARHIVARE 

-  
Program Anual de Achiziţii 

 
Formularul 

 
1 an 

Șeful Biroului 
Achiziţii Publice 

 

-  
Bugetul de Venituri și 

Cheltuieli 

 
Formularul 

 
1 an 

Directorul Financiar 
Contabil 

 

-  
Referate de necesitate 

 
Formularul 

 
1 an 

Șeful Biroului 
Achiziţii Publice 

 
 

Conform 
Nomenclatorului 

Arhivistic 

-  
Contracte de Achiziții 

 
Formularul 

 
Perioada 

valabilității 

Șeful Biroului 
Achiziţii Publice 

-  
Dosarul Achiziții Publice 

 
Dosarul 

 
Perioada 

valabilității 

Șeful Biroului 
Achiziţii Publice 

 

-  
Centralizatorul Articole 

Bugetare 

 
Formularul 

 
Perioada 

valabilității 

Șeful Biroului 
Achiziţii Publice 
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6. DESCRIEREA PROCESULUI  SUB FORMĂ DE SCHEMĂ 

LOGICĂ:                                                                 În ceea ce înseamnă întocmirea        
                                                                                             Referatului pentru medicamente acesta   

                                                                                                                                                                                                             este realizat de către Farmacistul Șef  
Solicitarea se realizează în scris                                                                                                                                                     (farmacia proprie a SPITALULUI DE  
                                                                                             RECUPERARE BORȘA. Secțiile         
                                                                                             SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA,     

                                                                                             nu vor cuprinde în Referate medicamente  

 
 

 

 

 

 

 

 

Șeful Biroului Achiziții Publice centrali-                                                                                                                                                  Programul Anual cuprinde și tipul de  
-zează solicitările compartimentelor /                                                                                                                                                  achiziție propus pentru fiecare grupă  
Secțiilor în Centralizatoare pe Articole                                                                                                                                       de       produse / servicii, conform   
Bugetare. În baza acestor centralizatoare                                                                                                                                             prevederilor legale în Domeniul  
se realizează Programul Anual de Achiziții                                                                                                                                            achizițiilor publice 
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                            Dacă există observații din partea Comite-                             
                                                                                            -tului Director se refac cele 2 (două)                                
                                                                                             documente 
                                                                                            
                                                                                            Dacă există observații din partea     
Trimestrial, dacă este cazul,are                                                                   Managerului:se refac cele 2 (două)  
loc actualizarea Programului                                                                                                                                                         documente 
Anual de Achiziții                                                                               
                                                                                            După aprobare,Bugetul de Venituri și                
                                                                                                                                                                                                            Cheltuieli este prezentat spre aprobare  
                                                                                                                                                                                                          Direcţiei de Sănătate Publică (D.S.P.-ului)                 
Achizițiile se realizează respectând prevederile                                                                                                                                                                                                           
legale aferente acestui domeniu                                                                                                                                Criteriile de acceptare a furnizorilor:                                                                                               
                                                                                    - în cazul achizițiilor directe: Comitetul Director           
                                                                                     decide care sunt criteriile de acceptare a acestor                                       
                                                                                                                                                                          -              furnizori în cazul cererilor de ofertă și a licitațiilor                  
                                                                                     deschise criteriile de acceptare a furnizorilor sunt  

              cuprinse în caietul de sarcini 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                
                                                                                        
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               

Solicitarea Referatelor de Necesitate 

Șeful Biroului Aprovizionare urmărește realizarea Planului anual de Achiziții 

Șeful Biroului Administrativ, solicită anual (în perioada 

noiembrie - decembrie) secțiilor, compartimentelor, întocmirea 

Referatului de Necesitate pentru anul următor
 

Comitetul Director analizează Programul anual de Achiziții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli și le 

supun aprobării Managerului 

Șeful Biroului Administrativ centralizează Programul Anual de 

Achiziții 

Directorul Financiar Contabil întocmește Bugetul de Venituri și 

Cheltuieli (ținând cont de Programul Anual de Achiziții) 

Șefii de Compartimente / Secții transmit către Șeful Biroului Achiziții Publice 

- Referatul de necesitate 

După aprobarea celor 2 (două) 

documente se trece la punerea în 

aplicare prin una din metodele de 

achiziții stabilite: 

 cumpărare directă 

 cerere de ofertă 

 licitație deschisă 

 negociere fără 

publicare anunț de 

participare 

 

Managerul aprobă Programul anual de Achiziții și Bugetul de 

Venituri și Cheltuieli 

Adresa către Servicii / 

Compartimente 

Centralizator de Articole Bugetare 

Referatul de Necesitate 

Programul Anual de Achiziție 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli 
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                                       DA                               NU 

                                                                              

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Anunț pentru licitații 

deschise                                                                                    

 Invitație participare pentru 
cerere de ofertă  

                                                                                                 
 

                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                      DA                                                                                NU 

 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                                 
 
                                                                           Continuare figură pagina 97 

A 

Solicitare oferte 

Evaluare oferte 

 

Evaluare de către Biroul Achiziții 

Se emite comanda către furnizor 

Participare la recepție cu 

Biroul Aprovizionare 

Recepționare produs 

Trimitere documente pentru 

efectuarea plății de către Serviciul 

Financiar Contabilitate 

Efectuare plată de către Serviciul 

Financiar Contabilitate 

Întocmire de notă 

justificativă și notă de 

evaluare 

Achiziție 

directă 

Licitație 

deschisă 

Cerere de 

ofertă 

Negociere fără publicarea 

unui anunț de participare 

Anunț / invitație de participare în 

S.E.A.P. – Societatea pentru 

Excelență în Administrația Publică 

Evaluare oferte 

Transmiterea comunicărilor rezultatelor procedurii ofertanților 

Întocmirea documentației de 

atribuire 

Transmitere către C.N.S.C. - Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor 

Întocmire contract de achiziție și anunț de 

atribuire în S.E.A.P. – Societatea pentru 

Excelență în Administrația Publică 

A 

Este cuprins în 

Planul anual 

de achiziții? 

Contestație 

Referatul de necesitate 

Încadrare în procedura 

legală de achiziție 

Contestații 

Depozitare / utilizare 

Notă justificativă  

Notă de evaluare 

Evaluare anuală a contractelor 

Caiet de sarcini 

Fișa de dată a achiziției 

Formulare tipizate 

A 

Dosar de achiziție 

Punct de vedere 
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                               Continuare figură pagina 98                                         
                         

 

                                                     NU       

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Reluare procedură de la punctul stabilit de către C.N.S.C. - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

Contestație 

acceptată? 



 

99 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

                                                                                                                               DOCUMENT CONTROLAT 

MANUALUL CALITĂȚII 

 

DATA: 

 

 

VERIFICAT: B.M.C.S.M. APROBAT: 

 
PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

RESPONSABIL S.P.C.I.N. (SERVICIUL DE 

PREVENIRE ȘI COMBATERE A 

INFECȚIILOR NOZOCOMIALE) 

 

NUMELE                   SEMNĂTURA 

 

 

PROTOCOL DE 

PREVENIRE A 

TRANSMITERII 

INFECȚIILOR 

NOZOCOMIALE 

 

751 – 00 - 03 REV. 1 EX. 

 

PAGINA 1 DIN 6 

751 – 00 – 03                        

INFECȚIILE NOZOCOMIALE 

 

DEFINIŢIA INFECŢIEI NOZOCOMIALE: 

Infecţia nozocomială este infecţia contractată în spital sau în alte unităţi 

sanitare cu paturi şi se referă la orice boală datorită microorganismelor care 

afectează: 

 Fie bolnavul datorită internării lui în spital sau în tratament ambulatoriu  

 Fie personalul sanitar datorită activităţii sale, indiferent dacă simptomele 

bolii apar sau nu în timp ce persoana respectivă se află în SPITALUL 

DE RECUPERARE BORȘA 

Pentru ca o infecţie să fie dovedită ca nozocomială, trebuie să nu existe 

dovada că infecţia era prezentă sau în incubaţie în momentul internării în 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

Nu se consideră infecţie nozocomială infecţia asociată cu o complicaţie 

sau o extindere a unei infecţii prezente la internare 

Fiecare caz de infecţie nozocomială trebuie dovedit că se datorează 

spitalizării sau îngrijirilor medico - sanitare ambulatorii în unităţile sanitare 

PRECAUŢIUNILE UNIVERSALE: 

SCOPUL APLICĂRII P.U. (PRECAUȚIUNILOR UNIVERSALE): 

 prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale de transmitere la locul de muncă 

al personalului 

CONCEPTUL DE P.U. (PRECAUȚIUNILE UNIVERSALE) se referă la: 
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 sângele, alte fluide biologice şi ţesuturile tuturor pacienţilor sunt 

considerate infectate cu H.I.V. (VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI 

UMANE) şi H.B.V. (HEPATITA”B”) şi alţi agenţi microbieni cu cale 

de transmitere parenterală 

 toţi pacienţii potenţiali infectaţi cu H.I.V. (VIRUSUL 

IMUNODEFICIENȚEI UMANE), H.B.V. (HEPATITA”B”) sau cu 

alți agenţi microbieni cu cale de transmitere sanguină deoarece: 

 cei mai mulţi dintre purtătorii de H.I.V. (VIRUSUL 

IMUNODEFICIENȚEI UMANE), H.B.V. (HEPATITA”B”), şi alţi 

agenţi microbieni sunt asimptomatici şi nu-şi cunosc propria stare de 

portaj 

 testarea simptomatică pentru H.I.V. (VIRUSUL 

IMUNODEFICIENȚEI UMANE) şi H.B.V (HEPATITA”B”), s-a 

dovedit neeficientă şi chiar mai mult o încălcare a drepturilor omului la 

viaţa privată 

REGULI DE BAZĂ ÎN APLICAREA P.U. (PRECAUȚIUNILOR 

UNIVERSALE): 

 consideră toţi pacienţii potenţiali infectaţi 

 consideră că sângele, alte fluide biologice şi ţesuturile sunt contaminate 

cu H.I.V. (VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI UMANE) şi H.B.V. 

(HEPATITA”B”) 

 consideră că acele şi alte obiecte folosite în practica medicală sunt 

contaminate după utilizare 

CONTACTUL TEGUMENTELOR ŞI MUCOASELOR CU 

URMĂTOARELE PRODUSE TREBUIE CONSIDERAT LA RISC: 

 sânge 

 lichid amniotic, lichid pericardiac, lichid peritoneal, lichid pleural, lichid 

sinovial, lichid cefalorahidian 
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 sperma şi secreţiile vaginale 

 orice alte fluide organice vizibil contaminate cu sânge 

APLICAREA P.U. (PRECAUȚIUNILOR UNIVERSALE) se referă la: 

1. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI ADECVAT COMPLET, 

CORECT: 

1.1. DEFINIŢIE „ECHIPAMENT DE PROTECŢIE” – barieră între 

lucrător şi sursa de infecţie, utilizată în timpul activităţilor care 

presupun risc de infecţie 

1.2. CATEGORII DE BARIERE UTILIZARE PENTRU APLICAREA 

PRECAUŢIUNILOR UNIVERSALE: 

MĂNUŞI: 

a) CÂND? 

 anticiparea contactului mâinilor cu sânge, cu lichide biologice 

contaminate, alte lichide biologice, cu urme vizibile de sânge, ţesuturi 

umane 

 abord venos sau arterial 

 recoltare de L.C.R. (LICHID CEFALORAHIDIAN) 

 contactul cu pacienţii care sângerează, au plăgi deschise, escare de 

decubit, alte leziuni cutanate 

 manipularea după utilizarea instrumentarului contaminat în vederea 

curăţării / decontaminării 

b) FELUL MĂNUŞILOR: 

 de uz unic: 

 chirurgie 

 examinare internă: sterile, intervenţii care implică un contact cu regiuni 

ale corpului în mod normal sterile; uneori sunt necesare mănuşi duble 

 abord vascular prin puncţie 

 tegument pacient cu soluţii de continuitate 



 

102 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

 manipularea unor materiale potenţial contaminate 

 nesterile, curate, examinări curente, care implică un contact cu 

mucoasele, dacă nu există o recomandare contrară 

 reutilizababile: 

 manipularea de materiale contaminate 

 curăţenia, îndepărtarea de produse biologice contaminate 

 de uz general, menaj, de cauciuc; activităţi de întreţinere care implică în 

contact cu sângele şi alte produse biologice considerate a fi contaminate: 

colectare materiale contaminate, curăţarea şi decontaminarea 

intrumentarului, material moale, suprafeţe contaminate 

 mărime potrivită 
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a) MODUL DE FOLOSIRE: 

 schimbarea după fiecare pacient 

 după folosire se spală mai întâi mâinile cu mănuşi, după care acestea se 

îndepărtează, prinzând marginea primeia prin exterior aruncând-o în 

containerul pentru colectare şi apoi prinzând-o pe cealaltă, cu mâna liberă 

prin interior, scoţând-o cu grijă şi aruncând-o în acelaşi container aflat la 

îndemână 

 după îndepărtarea mănuşilor mâinile se spală din nou, 10 - 15 secunde, 

chiar dacă mănuşile nu prezintă semne vizibile de deteriorare 

 mănuşile de unică folosință nu se reutilizează, deci nu se curăţă, 

dezinfectează 

 mănuşile de uz general se pot decontamina şi reutiliza, dacă nu prezintă 

semne de deteriorare 

HALATE OBIŞNUITE: 

 în timpul tuturor activităţilor din unităţile medicale 

ŞORŢURI, BLUZE IMPERMEABILE: 

 completează portul halatelor atunci când se anticipează producerea de 

stropi, picături, jeturi cu produse biologice potenţial contaminate, 

protejând tegumentele personalului medical din: 

- secţii cu profil chirurgical 

- laboratoare 

- servicii de anatomie patologică, medicină legală 

- unele activităţi administrative  
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- servicii de urgenţă 

MASCA, protejează: 

 tegumentele 

 mucoasele bucale şi nazale ale personalului medical prestator 

PROTECTOARE FACIALE 

ECHIPAMENTE DE RESUSCITARE, protejează mucoasa bucală în timpul 

instituirii respiraţiei artificiale 

BONETE 

2. SPĂLAREA MÂINILOR ŞI A ALTOR PĂRŢI ALE 

TEGUMENTELOR: 

IMPORTANȚA: 

 cel mai important şi uneori singurul mod de prevenire a contaminării, a 

diseminării agenţilor microbieni 

CÂND? 

 la intrarea în serviciu şi la părăsirea locului de muncă  

 la intrarea şi ieşirea din salonul de bolnavi 

 înainte şi după examinarea fiecărui bolnav; atenţie la bolnavii cu mare 

receptivitate 

 înainte şi după aplicarea fiecărui tratament 

 înainte şi după efectuarea de investigaţii şi proceduri invazive 

 după scoaterea mănuşilor de protecţie 

 după scoaterea măştii folosită la locul de muncă 

 înainte de prepararea şi distribuirea alimentelor şi a medicamentelor 

administrate per os 

 după folosirea batistei 

 după folosirea toaletei 

 după trecerea mâinii prin păr 

 după activităţi administrative gospodăreşti 
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CUM? 

 îndepărtarea bijuteriilor (inele, brăţări) a ceasurilor 

 unghii îngrijite tăiate scurt 

 utilizarea de apă şi de săpun pentru spălarea obişnuită 

 două săpuniri consecutive 

 în cazuri de urgenţă este permisă utilizarea de antiseptice ca înlocuitor al 

spălatului, dar nu ca rutină 

 în unele situaţii spălarea este completată de dezinfecţia mâinilor 

 după manipularea bolnavilor septici, a bolnavilor contagioşi şi a celor cu 

imunodepresie severă 

 înainte şi după efectuarea tratamentelor parenterale (în abordurile 

vasculare şi efectuarea de puncţii lombare este obligatoriu portul 

mănuşilor), schimbarea pansamentelor (atenţie - mănuşi), termometrizare 

intrarectală, clisme, toaleta lăuzei (atenţie - mănuşi) 

 după efectuarea toaletei bolnavului la internare 

 după manipularea şi transportul cadavrelor 

 înainte şi după efectuarea examenelor şi tratamentelor oftalmologice, 

O.R.L. (OTORINOLARINGOLOGIE), stomatologice şi în general 

înainte şi după orice fel de manevră, care implică abordarea sau 

producerea unor soluţii de continuitate (atenţie - mănuşi) 

 spălarea, dezinfecţia mâinilor şi portul mănuşilor de unică utilizare este 

obligatoriu în următoarele situaţii: 
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 recoltarea de produse biologice pentru examinări de laborator sau alte 

scopuri 

 efectuarea puncţiilor lombare sau vasculare 

 la orice manevre prin care se vine în contact cu sângele, secreţiile şi 

excreţiile ale asistaţilor 

 examenele şi tratamentele stomatologice 

 tuşeul vaginal, tuşeul rectal 

 sondaje, cateterizări vezicale 

 tubaj gastric, duodenal, alimentarea prin gavaj 

 intubaţie oro – traheală 

 endoscopie 

 toate intervenţiile chirurgicale 

 asistarea naşterilor 

 aplicarea şi îndepărtarea cateterelor venoase şi arteriale 

3. PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI A ALTOR TIPURI DE 

EXPUNERE PROFESIONALĂ 

 EXPUNEREA PROFESIONALĂ: 

 prin - inoculări/cutanate: 

 înţepare 

 tăiere 

 contaminarea tegumentelor care prezintă soluţii de continuitate 

 contaminarea mucoaselor 

 în timpul:  

 efectuării de manopere medicale invazive cu ace şi alte instrumente 

ascuţite 

 manipulării de produse biologice potenţial contaminate 
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 manipulării instrumentarului şi a altor materiale sanitare, după utilizare în 

activităţi care au dus la contaminarea cu produse biologice potenţial 

infectate prin intermediul: 

 instrumentelor ascuţite 

 materialului moale 

 suprafeţelor, a altor materiale utilizate în activitatea de unităţi sanitare 

 reziduurilor din activitatea medicală 

METODE DE PREVENIRE: 

OBIECTE ASCUŢITE: 

 reducerea de manevre parenterale la minimum necesar 

 colectarea imediat după utilizare în containere rezistente 

 la înţepare şi tăiere, amplasate la îndemână şi marcate corespunzător, 

pentru: 

 pregătirea în vederea utilizării 

 distrugere 

 evitarea recapişonării, îndoirii, ruperii acelor utilizate 

 de evitat scoaterea acelor din seringile de uz unic 

 LENJERIE: 

 manipularea lenjeriei contaminate cu sânge şi alte produse biologice 

potenţial contaminate cât mai puţin posibil 

 sortare şi prelucrare cu echipament de protecţie potrivit, în spaţiile special 

destinate 

 colectare în saci impermeabili, la nevoie dubli, marcaţi în mod 

corespunzător 

 evitarea păstrării lor îndelungate, înainte de prelucrare 

 asigurarea unui ciclul corect şi complet de prelucrare – decontaminare 
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 CURĂŢENIE ȘI DECONTAMINARE: 

 folosirea mănuşilor la îndepărtarea urmelor de sânge, alte lichide 

biologice sau ţesuturi 

 decontaminarea iniţială cu substanţe clorigene, îndepărtarea cu hârtie 

absorbantă care se colectează în containere sau saci de plastic marcate 

 uscarea suprafeţei prelucrate 

 folosirea de tehnici standard în vederea efectuării curăţeniei, sterilizării, 

decontaminării echipamentului medical, ale pavimentelor, ale pereţilor, 

ale mobilierului, ale veselei, ale sticlăriei, ale tacâmurilor 

 REZIDUURI INFECTATE: 

 neutralizare prin ardere sau autoclavare 

 colectare - recipiente impermeabile, marcate pentru diferenţierea clară 

prin culoare şi etichetare 

 IGIENĂ PERSONALĂ: 

 spălarea mâinilor (pct. 2) 

 spălarea altor părţi ale corpului care au venit în contact cu produse 

biologice potenţial contaminate sau cu materiale potenţial contaminate 

 evitarea activităţilor cu risc de expunere:  

- existenţa de leziuni cutanate 

- prezenţa unui deficit imunitar 

- graviditate 

 asistență de urgenţă, principii: 

 viaţa pacientului este preţioasă 
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 obligatorie aplicarea PRECAUȚIUNILOR UNIVERSALE (P.U.) 

 chiar şi în situaţii imprevizibile se vor asigura cele necesare respectării 

principiilor P.U. (PRECAUȚIUNILOR UNIVERSALE) 

ATITUDINEA ÎN CAZUL EXPUNERILOR PROFESIONALE CU 

PRODUSE BIOLOGICE CARE FAC OBIECTUL PRECAUŢIUNILOR 

UNIVERSALE (P.U.) 

 INOCULARE PERCUTANATĂ, înţepătură, tăietură: 

 stimularea sângerării locale 

 spălarea la jet de apă curentă timp de 5 minute 

 aplicarea de antiseptice, dezinfectante, spălarea cu apă şi cu săpun sau cu 

detergent 

 EXPUNEREA MUCOASELOR: 

 clătirea gurii cu apă curentă (gargarisme) 

 clătirea mucoaselor oculare cu apă curentă sau ser fiziologic 

 RAPORTAREA EVENIMENTULUI: 

 medicului 

 personalului 

 imediat după expunere 

- înregistrarea datelor de identificare ale pacientului - sursa (dacă este 

posibilă identificarea) 

- înregistrarea unor date legate de personalul care s-a expus: 

 momentul, felul expunerii 

 primul ajutor 

PERSONALUL INFECTAT CU H.I.V. (VIRUSUL 

IMUNODEFICIENȚEI UMANE): 

 respectarea drepturilor omului 

 schimbarea locului de muncă, având acordul celui infectat, sau la cererea 

acestuia, când: 
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 se dovedeşte că nu-şi protejează pacienţii 

 este necesară protecţia sa medicală 

 conducerea unităţii va asigura un alt loc de muncă 

5. EVALUAREA RISCULUI PE CATEGORII DE LOCURI DE MUNCĂ 

ŞI ACTIVITĂŢI PRESTATE DE PERSONALUL MEDICO – SANITAR 

ÎN FUNCŢIE DE CONTACTUL CU SÂNGELE Şl ALTE LICHIDE 

BIOLOGICE 

I. contact permanent, inevitabil, consistent; * pentru Categoriile I şi II se  

II. contact imprevizibil, inconstant;             vor  aplica obligatoriu                                                                                                                                         

III. contact inexistent;                                            PRECAUȚIUNILE UNI- 

                                                                                                                        -VERSALE (P.U.) 
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PLAN PRIVIND PREVENIREA INFECŢIILOR NOSOCOMIALE: 

DEFINIŢIE: 

Infecţia nosocomială este infecţia contractată în SPITALUL DE 

RECUPERARE BORȘA, sau în alte unități sanitare cu paturi și se referă la 

orice boală datorită microorganismelor, boală ce poate fi recunoscută clinic sau 

microbiologic, care afectează fie bolnavul datorită internării lui în spital sau 

îngrijirilor primite, fie ca pacient spitalizat sau în tratament ambulatoriu, fie 

personalul sanitar datorită activității sale, indiferent dacă simptomele bolii apar 

sau nu în timp ce persoana respectivă se află în spital 

PRECAUȚIUNILE UNIVERSALE (P.U.), reprezintă un ansamblu de 

activități și proceduri care au ca scop să prevină, în unitățile sanitare, infecţiile 

cu microorganisme care se transmit prin sânge, alte fluide ale corpului (lichide 

biologice, secreţii, excreţii), mucoase și tegumente prezentând leziuni 

PRECAUȚIUNILE UNIVERSALE (P.U.), se aplică în procesul de 

îngrijire a tuturor pacienţilor, indiferent de statusul infecțios, cunoscut sau 

necunoscut al acestora 

OBIECTIVE: 

1. Reducerea numărului de infecţii nosocomiale 

2. Evitarea izbucnirilor epidemice de infecţii nosocomiale 

3. Eliminarea transmiterii parenterale a bolilor, infecţiilor virale (H.I.V. 

(VIRUSUL IMUNODEFICIENȚEI UMANE), HEPATITA “B”, 

HEPATITA “C”, alți agenţi microbieni) 

4. Reducerea până la eliminare a fatalității prin infecţii nosocomiale 
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5. Cunoaşterea, respectarea și aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare 

(Ordinul nr. 916/2006), privind aprobarea normelor de supraveghere și 

prevenirea infecţiilor nosocomiale precum și Ghidul practic de 

management al expunerii accidentale la produse biologice 

PLAN DE MĂSURI PROFILACTICE: 

I. Măsuri față de sursa de infecţie: 

Bolnavul: 

1. Depistarea cazurilor de boli infecto – contagioase, a cazurilor de infecţie 

nosocomială 

a) izolarea acestora în funcţie de caz sau transferul lor spre clinica de boli 

infecto – contagioase 

b) tratamentul acestora țintit conform antibiogramei 

Personalul medico – sanitar: 

1. Depistarea purtătorilor sănătoși de germeni fie în cadrul autocontrolului 

bacteriologic fie cu ocazia examenului medical periodic 

2. Depistarea purtătorilor de germeni cu ocazia controlului epidemiologie al 

personalului la intrarea în tură. Bolnavii sau purtători de germeni care vor fi 

scoși de la locul de muncă pe perioada tratamentului. Aceştia își vor relua 

activitatea după un control medical (însănătoșire respectiv sterilizarea 

portajului) 

Aparținători: 

1. Evitarea acesulului aparținătorilor bolnavi 

2. Măsuri de carantină în cazul epidemiilor de gripă 

II. Măsuri față de căile de transmitere: 

Elementele componente ale mediului spitalicesc: aer, apă, alimente, 

lenjerie, medicamente, soluţii perfuzabile, instrumentar, materiale sanitare, 

mâinile, deşeuri medicale, vectori pot fi atât sursă cât și cale de transmitere dacă 

acestea sunt contaminate și nu se iau măsuri de prevenire 
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 Supravegherea protecției sistemului de instalație și distribuție 

înlăturându-se orice posibilitate de contaminare. Anunţarea imediată a 

serviciului tehnic, la depistarea oricărei defecţiuni pentru o intervenție 

rapidă și înlăturarea defecţiunilor survenite 

 Utilizarea spațiilor conform structurii, efectuarea dezinfecțiilor conform 

planificării și, ori de câte ori, se consideră necesară, folosirea lămpii cu 

ultraviolete 

 Aplicarea riguroasă a măsurilor de igienă prin efectuarea corectă a 

curăţeniei generale (lunar) și a celei zilnice (spălarea pavimentului din oră 

în oră și ori de câte ori se consideră necesar). Dezinfecţia suprafeţelor ori 

de cate ori este nevoie 

 Dezinsecția și deratizarea departamentului conform planului. Dezinsecția 

din 3(trei) în 3 (trei) luni și ori de câte ori, se consideră necesar, iar 

deratizarea din șase (6) în (6) șase luni sau ori de câte ori, se consideră 

necesar 
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 Respectarea codului de procedură legat de manipularea lenjeriei din spital 

conform Ordinului M.S. nr. 1025/1999, Lenjeria murdară se colectează 

și se ambalează la locul de producere (lângă patul bolnavului). Sunt 

colectate în recipiente de plastic (pubele) cu capac. Transportul lenjeriei 

murdare ambalate la spălătorie se face cu cărucioare speciale. După 

depunerea lenjeriei murdare în zona de primire de la spălătorie, 

cărucioarele sunt spălate cu apă caldă și detergent și dezinfectate de către 

personalul care transportă lenjeria. Depozitarea lenjeriei curate se face 

într-un dulap special destinat 

 Gestionarea, colectarea și transportul corect a reziduurilor medicale 

conform Ordinului 1226/2012. Colectarea deşeurilor se face la sursă, pe 

categorii 

 Colectarea acelor, seringilor sau a altor deşeuri tăioase sau înțepătoare se 

face în cutii cu pereţi rezistenți 

 Materialul moale, contaminat, se colectează în containere special marcate 

în acest sens 

 Materialul moale, necontaminat, se colectează în containere special 

marcate în acest sens 

 Deşeurile menajere se colectează în coşurile de gunoi special marcate în 

acest sens. Transportul deşeurilor se face de două ori pe zi: cele 

contaminate se transportă la depozitul central, iar cele menajere, la 

containerele spitalului conform programului stabilit. După fiecare golire 

containerele sunt spălate și dezinfectate 
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 Asigurarea instrumentelor medicale, materiale sanitare sterile. Sterilizarea 

efectuată la stația centrală de sterilizare 

 Mâna, rol important în transmiterea infecţiilor nosocomiale  

Din acest motiv: 

1. SPĂLAREA OBLIGATORIE A MÂINILOR CU APĂ ȘI CU 

SĂPUN 

 la intrarea în serviciu și la părăsirea serviciului 

 după folosirea toaletei 

 după scoaterea măștii folosite 

 înainte și după fiecare bolnav asistat 

 după colectarea lenjeriei murdare și a hainelor bolnavilor 

2. SPĂLAREA ȘI DEZINFECȚIA MÂINILOR ESTE OBLIGATORIE 

 după manipularea bolnavilor septici și contagioși 

 înainte și după recoltarea produselor biologice pentru diferite examinări 

 înainte și după efectuarea oricărui tratament, schimbarea pansamentelor, 

termometrizare, clisme, toaleta plăgilor 

 după efectuarea toaletei bolnavilor 

 după transportul pacienţilor 

 după transportul și manipularea cadavrelor 

 după contactul, indiferent de motive, cu sânge, secreţiile și excreţiile 

bolnavilor 

3. FOLOSIREA MĂNUŞILOR DIFERITE PENTRU FIECARE 

PACIENT 

4. FOLOSIREA MĂNUŞILOR DE PROIECŢIE ÎN CAZUL 

MANIPULĂRII PROBELOR BIOLOGICE 

 Folosirea echipamentului de protecție: mască, halat, șorț de protecție în 

caz de nevoie 
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 Verificarea calității medicamentelor și a soluţiilor perfuzabile înainte de 

administrare 

 Tehnicile aseptice - se respectă tehnicile aseptice la administrarea 

parenterală a medicamentelor, la pansamente, la sondaje, în toate etapele 

intervenţiilor invazive 

III. Măsuri față de masa receptivă: 

Imunizarea personalului expus: vaccinarea antihepatită “B” și 

antigripală 

IV. Măsuri de supraveghere și control: 

 Identificarea și diagnosticarea infecţiilor nosocomiale, confirmat de 

medicul coordonator 

 Raportarea cazurilor la SERVICIUL DE PREVENIRE ȘI 

COMBATERE A INFECȚIILOR NOZOCOMIALE (S.P.C.I.N.) și la  

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (D.S.P.) în ziua depistării 

 Analiza rezultatelor autocontroalelor și a incidenţei infecţiilor 

nosocomiale 

În cazul infecţiilor nosocomiale se respectă legislaţia în vigoare, Ordinul 

M.S. nr. 916/2006, care sunt prelucrate întregului personal medical periodic 

confirmată prin semnătură de luare la cunoștință de către aceştia 
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OBIECTIV: 

Privind curăţarea (decontaminarea), dezinfecţia şi pregătirea materialului 

medico - chirurgical (instrumente, echipamente), elaborat conform ORD. 

M.S.F. NR. 261/2007, privind curăţenia, dezinfecţia, sterilizarea în unităţile 

sanitare 

DECONTAMINAREA (PREDEZINFECŢIA) materialului medico – 

chirurgical, care  permite îndepărtarea unui procent de 95 - 98% din germenii 

patogeni prezenţi şi evitarea transmiterii lor prin intermediul acestora, altor 

bolnavi sau personalului medico – sanitar 

DEZINFECŢIA completează decontaminarea şi realizează distrugerea 

gemenilor patogeni existenţi pe instrumentar, echipamente 

 CURĂŢAREA (DECONTAMINAREA INSTRUMENTARULUI) 

trebuie realizată IMEDIAT DUPĂ UTILIZAREA acestuia CÂT MAI 

APROAPE DE LOCUL UTILIZĂRII 

 Pentru anumite obiecte: termometre, tăviţe renale, garou, cuve curăţarea 

urmată de dezinfecţie chimică este suficientă 

 Pentru alte obiecte acest tratament va fi completat de sterilizare fizică 

(instrumente) sau sterilizare chimică (echipament termosensibil) 

Pregătirea în vederea sterilizării a instrumentarului medico – 

chirurgical  utilizat cuprinde (7) şapte etape distincte: 

1. Curăţare / decontaminare (predezinfecţie) 
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2. Clătire 

3. Dezinfecţie 

4. Clătire 

5. Uscare 

6. Lubrifiere 

7. Verificare a integrităţii instrumentelor şi împachetare în vederea 

sterilizării 

1. CURĂŢARE/DECONTAMINARE (PREDEZINFECŢIE) A 

INTRUMENTARULUI CHIRURGICAL: 

La sfârşitul manevrei invazive sau a efectuării pansamentului 

instrumentarul folosit se imersează într-un produs etichetat şi avizat ca 

detergent, detergent enzimatic sau detergent dezinfectant pentru instrumentar, în 

concentraţia recomandată de producător, în recipiente cu capac  

Această etapă are 2 (două) faze: 

 faza de pretratament, realizată prin imersia instrumentarului în soluţia de 

detergent dezinfectant 

 faza de curăţare propriu – zisă în care se elimină materiile organice şi se 

previne formarea unui biofilm pe instrumentar 

TEHNICA DE LUCRU: 

 se perie cu grijă, insistând asupra articulaţiilor şi canelurilor, 

instrumentarul se demontează complet, se curăţă canelurile cu o compresă 

 se curăţă bine toate părţile scobite, jgheaburile, cavităţile cu ajutorul unei 

seringi 

2. CLĂTIRE RIGUROASĂ SUB JET DE APĂ POTABILĂ: 

3. DEZINFECŢIE: 

Se utilizează obligatoriu un dezinfectant etichetat ca dezinfectant pentru 

instrumentar şi avizat de M.S.F. în concentraţia recomandată de producător 
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Concentraţia de lucru a soluţiei de dezinfectant trebuie să acopere spectru 

de acţiune bactericid, fungicid, virulicid (inactivarea V.H.B.,V.H.C. şi H.I.V.),  

şi sporicid (VIRUSUL IMUNODEFICIENŢEI UMANE, HEPATITA 

“B”,ANTI – H.C.V.)  

Soluţia de dezinfectant se pune în recipiente cu capac 

Instrumentarul este imersat în soluţia de dezinfectant în concentraţia 

recomandată de producător, având grijă ca soluţia dezinfectantă să-l acopere pe 

perioada de timp recomandată 

La sfârşitul timpului de dezinfecţie se extrag instrumentele 

4. CLĂTIRE: 

Se clătesc instrumentele cu apă din abundenţă 

5. USCARE: cu un prosop curat 

6. LUBREFIEREA: instrumentarului care necesită acest lucru 

7. Se verifică integritatea instrumentelor şi se ÎMPACHETEAZĂ în 

vederea sterilizării pe o suprafaţă curată 

 Aranjarea truselor şi a pachetelor pentru sterilizare trebuie să asigure: 

 Pătrunderea uniformă a agentului sterilizant în interiorul truselor şi a  

pachetelor 

 Evitarea degradării materialelor 

 Evitarea posibilităţilor de contaminare a conţinutului trusei în momentul 

scoaterii din aparat  

Materiale şi produse necesare: 

 detergent enzimatic sau detergent dezinfectant sau produs de dezinfectare 

/ decontaminare 

 dezinfectant pentru instrumentar 

 spălător cu două cuve sau recipiente speciale cu capac (cuve) pentru 

imersare în soluţie 

 prosoape curate pentru ştergere 
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 mănuşi de latex sau cauciuc, perii de diferite dimensiuni 
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REGULI GENERALE: 

 Curăţarea / decontaminarea instrumentelor este urmată în mod obligatoriu 

de dezinfecţia acestora şi pregătirea lor în vederea sterilizării 

 Personalul care efectuează această operaţiune va respecta 

PRECAUŢIILE UNIVERSALE (P.U.) şi va purta obligatoriu 

echipament de protecţie: halat, mănuşi, şorţ de cauciuc, ochelari de 

protecţie 

 Aceste operaţiuni se vor efectua într-o încăpere special destinată cu 

dotările corespunzătoare 

RESPONSABILI: 

 Asistenta medicală 
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OBIECTIV:  

Îndepărtarea microorganismelor de pe suprafeţele şi obiectele odată cu 

îndepărtarea prafului şi a substanţelor organice 

1.ÎNTREŢINEREA ZILNICĂ ŞI PERIODICĂ A CURĂŢENIEI ŞI A 

DEZINFECŢIEI: 

 În fiecare sală de tratament se începe cu curăţarea obiectelor mai puţin 

murdare şi se termină cu obiectele murdare (recipiente pentru colectarea 

deşeurilor) 

 nu se admite existenţa ghivecelor de flori şi a vaselor cu flori tăiate 

MATERIALE NECESARE: 

 cărucior pentru curăţenie 

 material pentru spălarea pavimentului 

 soluţie de detergent 

 soluţie de dezinfectant 

 lavete, mopuri, perii, teuri 

 produse pentru detartrare  

TEHNICA DE LUCRU: 

 se curăţă şi se dezinfectează tot mobilierul din sală: mesele pentru 

pregătirea materialului injectabil, mesele pentru depozitarea temporară a 

recipientelor cu produse biologice recoltate de la bolnavi, mesele pentru 

pregătirea materialelor în vederea efectuării manevrelor invazive, masa 
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pentru depozitarea temporară a instrumentarului, reflectoarele de la 

lămpile cu ultraviolete, stativul pentru perfuzie, rafturile şi dulapurile 

pentru medicamente, aparate şi materiale medicale 

 se întreţine instalaţia de aspiraţie: 

 tubulatura de aspiraţie, respectiv tubul de legătură, sondă de aspiraţie şi 

sondă de aspiraţie a căilor aeriene inferioare, se curăţă şi se dezinfectează, 

prin imersare şi barbotare într-o soluţie de dezinfectant, se clătesc cu apă 

şi se usucă, după care se trimit la sterilizare cu oxietilenă, menţinându-se, 

până la utilizare în pungi sterile, se montează borcanele de aspiraţie 

curăţate şi dezinfectate 

 se întreţine instalaţia de oxigen astfel: 

 tuburile de legătură, măştile de oxigen, tubulatura aparatelor de ventilaţie 

se curăţă şi se dezinfectează prin imersare şi barbotare într-o soluţie de 

dezinfectant, se clătesc cu apă şi se usucă, după care se trimit la sterilizare 

cu oxietilenă 

 se curăţă şi se dezinfectează aparatele medicale şi anexele aferente 

fiecăruia în parte 

 se curăţă şi se dezinfectează tărgile și husele acestora respectiv paturile în 

observator 

 se şterg de praf celelalte suprafeţe orizontale: partea superioară a 

dulapurilor, masa de scris, scaunele 

 dacă este cazul în locurile murdărite se şterg pereţii, geamurile, uşile cu o 

lavetă imbibată în soluţie de dezinfectant 

 se curăţă şi se dezinfectează chiuveta pentru spălatul pe mâini, peretele, 

suportul pentru prosop, săpuniera şi etajera 

 se dezinfectează sifonul de la chiuvetă, dacă este cazul se detartrează 

sifonul şi bateria 
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 se curăţă şi se dezinfectează chiuveta pentru decontaminarea 

instrumentarului şi accesoriile acesteia 

 se mătură umed pavimentul, începând de-a lungul marginilor, la colţuri 

sub mobilier apoi restul suprafeţelor 

 măturatul se termină la uşa de la intrare; se adună deşeurile din interiorul 

sălii în făraş, se aruncă gunoiul în sacul / găleata colectoare; se goleşte 

coşul de gunoi şi se curăţă, se pune un sac nou de plastic 

 recipientul pentru ace şi seringi se evacuează şi se înlocuieşte cu un alt 

recipient 

 după măturatul umed se spală şi se dezinfectează pavimentul (se va folosi 

apă caldă la 35 - 45
0
); se vor respecta concentraţiile pentru soluţiile de 

lucru recomandate de producători pentru fiecare tip de dezinfectant 

 se verifică aspectul estetic al sălii se tratament 

REGULI: 

 păstrarea unui climat şi temperaturi adecvate şi constante prin folosirea 

instalaţiei de aer condiţionat şi ventilaţie 

 se colectează, se evacuează lenjeria murdară şi se curăţă, dezinfectează 

targa/patul după fiecare pacient 

 paharele care sunt folosite de către pacienţi se curăţă şi se dezinfectează 

prin imersare şi barbotare într-o soluţie de dezinfectant, se clătesc cu apă 

şi se usucă 

 urinarele şi bazinetele sunt spălate şi dezinfectate prin imersare şi 

barbotare într-o soluţie de dezinfectant, se clătesc cu apă şi se usucă 

 mesele pentru pregătirea tratamentului injectabil, precum şi masa pentru 

depozitarea temporară a produselor biologice recoltate de la bolnav se vor 

curăţa şi dezinfecta obligatoriu, de două ori pe zi, şi ori de câte ori, este 

nevoie 
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 zilnic după fiecare operaţiune de curăţenie şi la sfârşitul zilei de lucru 

ustensilele utilizate se spală, se curăţă (decontaminează), dezinfectează şi 

se usucă 

 în timpul operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie personalul va respecta  

PRECAUŢIUNILE  UNIVERSALE (P.U.), precum şi reguli de 

protecţie a muncii (purtarea mânuşilor, a echipamentului de protecţie) 

RESPONSABILI: 

Medicul şef de secţie, asistenta şefă care instruieşte personalul de 

execuţie cu privire la acest protocol 

Personalul efector, după instruirea prealabilă, consemnată în documente 

 
COD DENUMIRE DOCUMENT TIP DURATA 

DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Graficul Orar de Curăţenie şi dezinfecţie 

Săptămânal 

Formular 1 lună Asistentul Şef 1 an 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

PLANIFICAREA ȘI 

URMĂRIREA 

ACTIVITĂȚII 

PERSONALULUI 

MEDICAL 

(EXCLUSIV 

MEDICII) 

 

751 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   ASISTENT ȘEF SPITAL 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 4 

PLANIFICAREA ȘI URMĂRIREA 

ACTIVITĂȚII PERSONALULUI 

MEDICAL (EXCLUSIV MEDICII) 

 

1. SCOPUL: 

Procedura reglementează modalităţile de planificare şi urmărire a 

activităţii asistentelor medicale, brancardierilor, infirmierelor, îngrijitoarelor şi 

realizarea pontajului lunar a acestora 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică pentru: asistente medicale, brancardieri, infirmiere, 

îngrijitoare 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

R.U.N.O.S. - BIROUL RESURSE UMANE, NORMARE 

ORGANIZARE ŞI SALARIZARE 

4. RESPONSABILITĂŢI: 

 Asistentul Şef: planifică şi urmăreşte activitatea subalternilor 

 Medicul de Secţie : de a aproba planificările şi de a urmări activitatea 

subalternilor (personalul cu pregătire medie, personal auxiliar, medici din 

subordine) 
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5. DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE DOCUMENT TIP DURATA DE 
PĂSTRARE 

UNDE SE 
PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Graficul de Lucru Formularul 12 luni Asistentul Şef 5 ani 

- Repartizarea lunară a personalului pe 

secţie 

Formularul 12 luni Asistentul Şef 5 ani 

- Condică de Prezenţă Formularul Nedeterminată Asistentul Şef 5 ani 
- Foaie de colectivă de prezenţă Formularul 12 luni Asistentul Şef 5 ani 
- Registrul Învoiri Formularul Nedeterminată Asistentul Şef 5 ani 
- Registrul de Zile Libere Formularul Nedeterminate 

 

Asistentul Şef 5 ani 
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                                                                                                                          DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

PLANIFICAREA ȘI 

URMĂRIREA 

ACTIVITĂȚII 

PERSONALULUI 

MEDICAL 

(EXCLUSIV 

MEDICII) 

 

751 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   ASISTENT ȘEF SPITAL 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 4 

PLANIFICAREA ȘI URMĂRIREA 

ACTIVITĂȚII PERSONALULUI 

MEDICAL (EXCLUSIV MEDICII) 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ 

LOGICĂ: 

 
                                                                                        Această procedură se aplică pentru: asistentele  
                                                                                        medicamentele,brancardieri,infirmiere,îngrijitoare                                                                                              
Graficul de Lucru este Semnat şi Ştampilat (cu ştampila secţiei) 
de către Asistentul Șef. Graficul de Lucru se întocmește în 
2 (două) exemplare originale (1 (unu)– pentru secție, iar 1(unu)  
se depune la Secretariat de unde se transmite la R.U.N.O.S.)  
(RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE). 
La întocmirea Graficului de Lucru, se ține seama că fiecare  
 angajat să efectueze numărul minim de ore pentru timpul  
lunar normal 
 

 

 
                                NU, VERBAL SE SOLUȚIONEAZĂ        
                                                                

                                    

 

 

 

 
                                                     Asistentul Șef trimite graficul la secretariat         
                                                      

                                                         

                                                         
                              NU, VERBAL SE SOLUȚIONEAZĂ                              
                                                         

                                                                    

                                                                    DA  

                                                                    

 

                                                                

                                                                 

 

 

 
   

 

 

                                            

                                                                                             

Planificarea activităţii 

Graficul de Lucru 
Asistentul Şef întocmeşte Graficul de Lucru până în data 

de 25 ale lunii în curs pentru luna următoare 

Aprobă? 

Asistentul Şef trimite Graficul de Lucru – Şeful de Secţie 

spre aprobare 

Şeful de Secţie aprobă Graficul de Lucru (Parafa şi Semnătura) 

Asistentul Şef depune Graficul de Lucru la Asistentul Şef Unitate 

Secretariatul trimite Programul de Lucru spre aprobare: Directorului Medical şi Managerului 

Directorul Medical şi Managerul aprobă Graficul de Lucru prin semnătură în perioada 25 – 28 ale lunii în curs 

Un exemplar al Graficelor de Lucru se trimite la R.U.N.O.S. (RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE ŞI 

SALARIZARE) 

A 

Aprobă? 
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                                                                                            DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

PLANIFICAREA ȘI 

URMĂRIREA 

ACTIVITĂȚII 

PERSONALULUI 

MEDICAL 

(EXCLUSIV 

MEDICII) 

 

751 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   ASISTENT ȘEF SPITAL 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 4 

PLANIFICAREA ȘI URMĂRIREA 

ACTIVITĂȚII PERSONALULUI 

MEDICAL (EXCLUSIV MEDICII) 

 

 

 

 
                                                                                              Asistenții, brancardierii, îngrijirorii,  
                                                                                              infirmierii au obligația să se informeze            
                                                                                              asupra Graficului de Lucru  
 
Repartizarea – pe saloane - compartimente 
se realizează în concordanță cu Graficul 
de Lucru. Asistentul Șef are responsabili- 
-tatea să se asigure că săptămânal repar- 
-tizarea este afișată 
 
Asistentului Șef verifică și contrasemnează 
zilnic până la ora 08.00, Condica de Pre- 
-zență de Luni până Vineri. Medicul de 
Gardă verifică și contrasemnează 
Condica de Prezență: Sâmbăta, Duminica  
și Zilnic pentru schimbul 3 (III) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foaia Colectivă de Prezență este semnată și stampilată                                                                                                                     Modul de completare este explicat pe  
(cu ștampila secției) de către Asistentului Șef și de Șeful                                                                                                                     Pagina 4. 
de Secție  

 
                                                                                                                                                                                                                      RESURSE UMANE, NORMARE, 
Foaia Colectivă de Prezență se întocmește în                                                             ORGANIZARE ŞI SALARIZARE      
2 (două) exemplare: 1 (unu) pentru secţie şi 1                                                                                                                              (R.U.N.O.S.): 
(unu) se depune la R.U.N.O.S.( RESURSE                                                                                                                         -introduce datele în programul   
UMANE, NORMARE,ORGANIZARE ȘI SALARIZA-                                                                                                                                     REVISAL 

 -RE                                                                                                                                                                                                                 - întocmesc statele de plată  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

A 

Secretariatul trimite la asistentele șefe graficele aprobate 

La începutul și sfârșitul programului de Lucru ficare angajat semnează și 

scrie ora / minutul sosirii / plecării în Condica de Prezență 

Asistentul Șef întocmește Foaia 

Colectivă de Prezență până în data 

de 25 ale lunii 

Ori de câte ori apar modificări la Graficul de Lucru, se afișează varianta 

actualizată a Graficului semnată de către Asistentul Șef și de Șeful de Secție 

Modificări planificate / neplanificate care influențează Graficul de Lucru: 

- Schimbul de tură solicitat de un angajat: se realizează în baza Cererii de Schimbare / aprobată 

de către Asistentul Șef de Secție și vizată de conducere 

- Concediul Medical: se realizează în baza unei înștiințări verbale (telefonice), nu este necesară 

prezentarea nici unui document Asistentului Șef 

- Eveniment în familie: se realizează în baza unei înștiințări verbale (telefonice), nu este necesară 

prezentarea nici unui document Asistentului Șef  

- Situații de urgență: necesită personal suplimentar: telefonic Asistentului Șef solicită prezența la 

locul de muncă a angajaților  

Asistentului Șef sau Medicului de Gardă 

înregistrează învoirea în Registrul Învoiri 

(Data / Nume / Ora plecării / Ora Sosirii / 

Semnătura Șefului ierarhic superior) 

Asistentul șef afișează Graficul de Lucru până în ultima zi a lunii în curs pentru luna următoare  

După aprobarea Graficului de Lucru Asistentul șef repartizează 

personalul la locurile de muncă și afisează această repartizare 

Învoire sub 2 (două) ore: Angajatul se 

adresează Asistentului Șef sau Medicului de 

Gardă în vederea obținerii învoirii 

Registrul Învoire 

Repartizarea săptămânală a 

personalului secției 

Condică de prezență 

Foaie Colectivă de Prezență 

Graficul de Lucru actualizat 

Depunerea Foii Colective de Prezență la 

BIROUL RESURSE UMANE, NORMARE, 

ORGANIZARE, SALARIZARE 

(R.U.N.O.S.) până la data de 25 ale lunii 



 

130 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

PLANIFICAREA ȘI 

URMĂRIREA 

ACTIVITĂȚII 

PERSONALULUI 

MEDICAL 

(EXCLUSIV 

MEDICII) 

 

751 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   ASISTENT ȘEF SPITAL 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 4 DIN 4 

PLANIFICAREA ȘI URMĂRIREA 

ACTIVITĂȚII PERSONALULUI 

MEDICAL (EXCLUSIV MEDICII) 

 

COMPLETAREA FOII DE PONTAJ: 

1. DEFINIȚII: 

 Zi lucrătoare: - orele lucrate în timpul programului normal (8 ore sau 12 

ore) 

 Zi repaus: - orele cuvenite libere după orele lucrate (16 ore sau 24 ore)                 

- repaus saptamânal: 2 zile libere după 5 zile lucrătoare lucrate 

 Ore suplimentare: orele lucrate peste programul normal de lucru normal 

(8 ore pe zi lucrătoare pe lună. EXEMPLU: 8 ore * numărul de zile 

lucrătoare ale lunii respective) 

 Zile libere: timpul liber acordat pentru compensarea orelor suplimentare 

efectuate anterior (evidența numărului de zile libere care se cuvin, se ține 

în Registrul Zile Libere de către Asistentul Șef) 

 Sărbătorile: Sâmbăta, Duminica, și în sărbătorile legale 

 Ore lucrate noaptea: - orele din intervalul 22.
00

 – 06.
00 

asistenta, 

brancardieri 

                                           - orele din intervalul 22.
00

 – 06.
00 

infirmiera 

 8 ore lucrate cu 16 ore: se lucrează 5 zile consecutiv în același program 

(dimineața, după masa, noaptea), într – o lună. În raport cu necesitățile 

asistentei medicale putându-se efectua în zilele de sărbători și programul 

“12 cu 24 de ore”                                                                                        

2. COMPLETAREA FOII DE PONTAJ: 

RUBRICA ORE ZILNIC: 
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 zile lucrate inclusiv sărbătorile, se completează cu numărul de ore efectiv 

lucrate diferențiat după cum urmează: 

- cu verde : programul de dimineaţă 

- cu negru : programul de dupămasa 

- cu roşu : programul de noapte 

 zile de repaus: se barează cu albastru “/”  

 zi liberă: cu negru 

RUBRICA TOTAL ORE LUCRATE: 

Se adună numărul efectiv de ore lucrate cu zile libere (“L” = 8 ore sau L 

= 12 ore) care trebuie să fie mai mare sau egal cu numărul de ore lucrate normal 

în aceea lună (durata normală a timpului de muncă lunar) 

ORE SUPLIMENTARE:  

 Numărul de ore suplimentare lucrate lunar (diferența între Total Ore 

Lucrate și Numărul normal de ore pe lună, exemplu: luna iulie: 23*8 = 184 zile 

lucrătoare) 

Rubrica Ore Noapte: - Suma orelor scrise cu roșu 

Rubrica Zile de Sărbătoare: - Suma orelor lucrate în zile de sărbători (zilele 

încercuite) 

Zilele de concediu se completează conform indicațiilor de pe formular 
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ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 
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FUNCȚIONAREA 

FARMACIEI 

SPITALULUI DE 

RECUPERARE 

BORȘA 

 

751 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   FARMACISTUL ȘEF  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

ORGANIZAREA FARMACIILOR 

 

1. SCOPUL:  

Stabilirea regulilor specifice referitoare la organizarea internă a farmaciei 

(cu circuit închis) care funcționează în cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORŞA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică farmaciei care funcționează în cadrul SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORŞA 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

--- 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

 FARMACIST: organizează activitatea la nivelul farmaciei, transmite 

comenzi de aprovizionare pentru refacerea stocului  

 ASISTENT DE FARMACIE: verifică zilnic stocul de medicamente 

existent, predă secţiilor medicamentele solicitate 

 COMISIA DE RECEPŢIE: realizează recepţia calitativă și cantitativă a 

produselor aprovizionare și întocmește notă de recepţie 

5. DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE DOCUMENT TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Registrul pentru evidența 

stupefiantelor și precursorii 

Formularul Perioada 

valabilității 

Farmacie  

 

 

Conform 

Nomenclatorului 

Arhivistic 

- Fișe de gestiune (magazie) (în 

format electronic) 

Formularul Perioada 

valabilității 

Farmacie 

- Formularul de Comandă Formularul Perioada 

valabilității 

Farmacie 
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FUNCȚIONAREA 

FARMACIEI 

SPITALULUI DE 

RECUPERARE 

BORȘA 

 

751 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   FARMACISTUL ȘEF  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

ORGANIZAREA FARMACIILOR 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ 

LOGICĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  

Organizarea farmaciei 

Aprovizionare 
Farmacia funcționează în limita 

reglementărilor legale: 

 Certificatul de 

membru 

 Autorizație de 

funcționare 

Farmacia este controlată și 

administrată de către conducerea 

spitalului 

Zilnic, farmacistul sau asistentul/(a) 

medical de farmacie consultă stocul 

din depozitul farmaciei 

În funcție de necesități, farmacistul 

transmite comanda scrisă spre 

aprobare 

Produsele sunt livrate de furnizori 

către farmacie pe baza facturilor cu 

semnătură de predare - primire 

Recepție / depozitare 

Aprovizionare 

Aprovizionare 
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FUNCȚIONAREA 

FARMACIEI 

SPITALULUI DE 

RECUPERARE 

BORȘA 

 

751 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   FARMACISTUL ȘEF  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 3 

ORGANIZAREA FARMACIILOR 

 

                                                                                                
                                                                                                Recepție cantitativă / calitativă 
 
                                                                                             De către Comisia de Recepție de la nivelul  
                                                                                             Farmaciei    
 

 

 

 

 

                                                                               DA 

                                                                               

                                                       NU                      

 

                                                             

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  

Se constată 

diferențe? 

N
IR

 (N
o

tă d
e

 

in
trare – recep

ție
) 

Recepție / depozitare 

Produsele aprovizionate sunt verificate cantitativ (prin numărare), și calitativ - vizual 

Nota de Recepție și Factura aferentă produselor se transmit la 

Biroul Contabilitate pentru decontare 

Produsele sunt depozitate pe rafturi, în cutii, în funcție de forma 

farmaceutică și în ordine alfabetică, și stupefiantele sunt depozitate 

într-un dulap izolat și închis (acces având numai farmacistul) 

Este anunțat furnizorul despre 

diferențele constatate și se propune 

soluționarea problemei 

Produsele substanțele toxice depozitate în farmacie se vor păstra 

conform indicațiilor din prospect respectând condițiile de păstrare 

Produsele neconforme calitativ se depozitează în 

locurile special amenajate 

Factu
ra 

Fișe d
e gestiu

n
e

 

R
egistru

l p
en

tru
 evid

en
ță 

stu
p

efian
te și p

recu
rso

rii 
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INSTRUCȚIUNI DE 

DEPOZITARE LA 

PRODUSE 

FARMACEUTICE  

 

755 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   ȘEF FARMACIST  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 1 

INSTRUCȚIUNI DE 

DEPOZITARE LA PRODUSE 

FARMACEUTICE 

 
 

1. Produsele trebuiesc depozitate: 

 în spaţii aerisite, uscate, curate 

 ferite de acţiunea directă a razelor solare (ferestrele vor fi prevăzute cu 

jaluzele), intemperii 

 departe de surse de foc deschis 

 la temperatură, umiditatea indicată de furnizor prin documentele 

însoțitoare ale produselor 

2. Produsele pot fi depozitate: 

 pe un suport de lemn dacă mărimea şi forma lor nu permite un alt tip de 

depozitare, este interzisă depozitarea produselor direct pe pardosea 

 pe rafturi, poliţe, în containere, pe suporţi 

 produsele se depozitează, astfel încât, să se evite orice tip de contaminare 

sau reacţie care poate să apară între diferite produse 

3. Pentru depozitarea produselor se respectă prevederile de depozitare 

indicate de furnizor pe ambalaj sau în documentaţia tehnică a 

produsului 

4. Ambalajele colective care nu sunt etichetate de furnizor vor fi 

etichetate pentru o mai uşoară identificare 

5. Manipularea produselor: 

 manipularea trebuie făcută cu atenţie, astfel încât, să nu fie afectată 

integritatea produsului 

 manipularea produselor se realizează utilizând numai echipamente de 

lucru adecvate (mănuşi, palmare) 
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 transportul se realizează astfel încât, să nu existe posibilitatea de a se 

răsturna 

6.Livrarea produselor se realizează numai în ambalajul original al 

produsului, este interzisă deschiderea ambalajelor produselor sau livrarea 

lor în alte ambalaje 

1. În cadrul depozitului se va păstra curăţenia 

2. În cadrul depozitului se vor respecta prevederile referitoare la 

sănătatea și securitatea ocupațională și la situațiile de urgență 
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INSTRUCȚIUNI DE 
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   FARMACIST ȘEF  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 2 

DEPOZITARE MANIPULARE 

 

 

1. SCOPUL: 

Procedura descrie metodele și responsabilitățile aplicate în cadrul 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, pentru a asigura că toate 

produsele farmaceutice pe parcursul depozitării și manipulării să își păstreze 

proprietăţile conform cerinţelor specificaţiilor, normativelor și documentelor 

Sistemului Calității 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică la depozitarea și manipularea produselor farmaceutice 

destinate utilizării în cadrul spitalului și a căror proprietăți determină calitatea 

serviciului final 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Aprovizionare - asigurare, procurare de produse de la furnizor în baza 

unei comenzi 

Documente de Aprovizionare - toate documentele conţinând informaţii 

care garantează calitatea dorită, incluzând necesarul de materiale, materii prime, 

produse, servicii, precum și cereri de ofertă, comenzi, contracte cu furnizorii 

Furnizor - organizaţie sau persoană care furnizează un produs. Exemple: 

producător, distribuitor, vânzător cu amănuntul sau furnizor al unui serviciu sau 

al unei informaţii 

Comanda - cantitatea de produse, de material sau de servicii comandată 

la un moment dat la un producător/furnizor 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

Responsabilul cu gestiunea: 



 

138 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

 FARMACISTUL: asigură respectarea condiţiilor de depozitare 

specificate pentru produsele depozitate; în cazul depăşirii valorilor limită 

de temperatură și/sau umiditate, ia măsuri de distrugere a produselor 

afectate și inițiază acţiuni corective; verifică periodic lista produselor 

medicamentoase retrase și întreprinde măsurile necesare în cazul, în care, 

în depozit se află produse de pe această listă 

Responsabil cu citirea temperaturii și a umidității 

 ASISTENTA: verifică și notează zilnic valorile de temperatură la 

frigidere, și valorile de temperatură și umiditate în depozit; anunţă 

responsabilul cu recepţia în cazul constatării de depăşiri ale valorilor 

limită 

5. DOCUMENTE AFERENTE: 

COD 

DOCUME

NT 

DENUMIRE DOCUMENT TIP DURA

TA DE 

PASTR

ARE 

UNDE POATE FI 

REGĂSIT 

DOCUMENTUL 

ARHIVARE 

 

755 – 02 – 

01  

Evidența Valorilor de Temperatură la 

Frigiderul 

Nr_________Luna___________ 

Formularul 12 luni Responsabilul cu citirea 

temperaturii și a umidității 

2 ani 

 

755 – 02 – 

02 

Evidența Valorilor de Temperatură și 

Umiditate în Depozitul de Medicamente 

Luna____________ 

Formularul 12 luni Responsabilul cu citirea 

temperaturii și a umidității 

2 ani 

- Lista Produselor Medicamentoase 

Retrase 

Documentu

l 

Extern 

12 luni Farmacistul - 

 

851 – 01 

Procedura Acţiuni Corective Procedura Perioad

a 

valabilit

ății 

B.M.C.S.M. (BIROUL 

DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII 

SERVICIILOR 

MEDICALE) 

5 ani 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE 

DEPOZITARE LA 

PRODUSELE 

FARMACEUTICE 

 

755 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   FARMACIST ȘEF  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 2 

DEPOZITARE MANIPULARE 

 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

Condițiile de depozitare specifică TEMPERATURA DE                                                        Aranjarea pe rafturi se realizează în                                           
CONSERVARE la:                                                                                                                                                                                            ordine alfabetică, produse indigene  

 Rece: 20 – 80C                                                                                                                                                          și produse din import 
 Loc răcoros: 80 – 150C 
 Temperatura camerei: 150 – 250C 
 Cald, Căldura: 300 – 400C 

și UMIDITATEA între 40 – 70%. (Pentru unele produse se 
impune prezența unei impune prezența unei substanțe 

deshidratante care nu intră în contact cu produsul)                                                                                                                                                                                                     
FIECARE PRODUS TREBUIE SĂ FIE FERIT DE LUMINĂ 
  
                                                                                                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                            
Măsurarea parametrilor din încăperi se realizează cu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Termometrul – Temperatura 
Higrometrul – Umiditatea 

Menținerea temperaturii constante se realizează cu 
ajutorul instalației automate de climatizare 

 

                                                                                 NU                                                                                                                   

                                                                                                              

                                                                                                                                                     DA 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

                                                                                   

 

                                                                                                                                       NOTĂ: 

Unele produse sunt retrase de către Agenţia Naţională a Medicamentului, 

iar Farmacia este obligată să returneze produsele la producător (furnizor). În 

perioada de aşteptare produsul este izolat 

                                                                                        

 

 

Depozitare – Manipulare Produse Farmaceutice 

Produsele farmaceutice se depozitează pe 

rafturi metalice în cutii, dulapuri speciale, și 

în frigidere (răcitoare), în funcție de forma 

farmaceutică și în ordine alfabetică 

respectând condițiile de depozitare 

specificate de către producător pe ambalajul 

produselor sau în prospectul produselor 

Procedură Acțiuni 

Corective 851 - 01 

Evidența Valorilor de 

Temperatură la Frigiderul 

NR_______ Luna_________ 755 

– 02 – 01 

Evidența Valorilor de Temperatură 

și Umiditate în Depozitul de 

Medicamente Luna_______ 755 – 

02 – 02 

Lista Produselor Medicamentoase Retrase 

În fiecare dimineață responsabilul cu citirea 

temperaturii și umidității, verifică și notează 

valorile de TEMPERATURA ÎN FRIGIDERE, și 

valorile de TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE ÎN 

DEPOZIT 

La transportul produselor farmaceutice cu specificația LA RECE se asigură cutii frigorifice 

Se izolează produsele degradate 

până la distrugerea lor. 

Reglementările legale interzic 

vânzarea produselor care nu mai 

corespund 

La aranjarea pe rafturi se ia în considerare TERMENUL DE VALABILITATE. Produsele 

care au TERMENUL DE VALABILITATE cel mai scurt se așează pe rândul din față 

Livrare internă: se realizează doar pe bază de documente justificative 

Se încadrează în limite? 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

PROTOCOL – 

“STERILIZAREA 

MATERIALELOR 

INFECTE PRIN 

AUTOCLAVARE” 

 

751 - 03 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   FARMACIST ȘEF  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PROTOCOL – “STERILIZAREA 

MATERIALELOR INFECTE PRIN 

AUTOCLAVARE” 

 

PROTOCOL – “STERILIZAREA MATERIALELOR INFECTE PRIN 

AUTOCLAVARE” 

A. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE 

B. TERMENI ȘI DEFINIȚII 

C. PROCEDURĂ DE STERILIZARE 

D. RESPONSABILITĂȚILE ÎN CADRUL PROCESULUI DE 

STERILIZARE 

E. DOCUMENTELE AFERENTE 

A. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE: 

Sterilizarea face parte din categoria procedurilor speciale, ale cărei 

rezultate nu pot fi verificate integral prin controlul final al produsului, trebuind 

să fie supusă validării, supravegherii bunei funcţionări, precum și asigurării unei 

păstrări corespunzătoare a materialelor sterilizate. Sunt obligatorii controlul 

permanent al operaţiunilor și respectarea permanentă a procedurilor stabilite 

Protocolul are ca scop descrierea metodei de sterilizare a materialelor 

infecte prin autoclavare, precum și a responsabilităţilor personalului care 

execută și verifică această operaţie 

Protocolul se aplică la efectuarea sterilizării materialelor infecte prin 

autoclavare 

B. TERMENI ȘI DEFINIȚII: 

Autoclav = vas închis ermetic folosit la sterilizare, sub presiune și la 

temperaturi ridicate 
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Presiune = forţa care apasă pe unitatea de suprafaţă a unui corp, mărime 

fizică egală cu valoarea acestei forțe și aria suprafeţei corpului respectiv 

Presiune de sterilizare = presiunea de vapori la care se realizează 

Sterilizarea 

Purjare = evacuarea continuă a unui fluid, dintr-un recipient presurizat, 

dintr-un spaţiu închis ermetic 

Autoclavare = metoda de sterilizare cu vapori saturați sub presiune 

Principiul sterilizării cu abur sub presiune este de a expune fiecare articol 

la contactul direct cu aburul și la temperatura și presiunea pentru timpul 

specificat. Aburul ideal pentru sterilizare este abur uscat saturat 100% (absența 

condensului), la presiuni între [1,5 atm., și 2,5 atm.], limita superioară, adică 

peste 2,5 atm. Intrăm în domeniul vaporilor suprasaturaţi, total improprii pentru 

sterilizare 

Presiunea, temperatura și timpul de sterilizare reprezintă valori de 

siguranţă pentru eficacitatea sterilizării în funcţie de aparat 

La autoclave fixarea presiunii și a timpului de sterilizare este determinat 

de gradul de evacuare a aerului din autoclav și pachete, respectiv timpul de 

pătrundere a aburului în încărcătura, timpul de distrugere a germenilor și timpul 

de rezervă pentru siguranţa sterilizării 

Din ciclul de sterilizare, cea mai importantă etapă este aceea de a scoate 

aerul din pachete, respectiv de pătrundere a aburului 

Aerul reprezintă un izolator (în tehnică, el fiind considerat izolator termic 

și electric), fiind considerat duşmanul sterilizării 

Ordinul NR. 261 din 6 februarie 2007, consfințește normele tehnice de 

realizare a sterilizării, precum și sarcinile și atribuțiile personalului însărcinat cu 

acesta. Tot ce este material moale se realizează la presiunea de 2,5 atm., timp de 

30 de minute (120 – 150°C); ce nu este material moale se realizează la 

presiunea de 1,5 atm., timp de 30 de minute și temperatura [între 110 – 125°C]  
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De reținut, faptul că, presiunea și temperatura nu cresc în condiţiile de 

proporționalitate -  de exemplu: La presiunea de 1 atm. avem 124°C, la 2 atm. 

avem 134°C. În timp ce presiunea a crescut de la 1 (unu) unitate la 2 (două) 

unități, temperatura a crescut cu 10° C (0,1 unități) 

Ca elemente de acţionare și comandă avem un robinet de aburi, un 

robinet de evacuare, unul de uscare, un manovacumetrum, un manometru și o 

supapă de siguranţa 

C. PROCEDURA DE STERILIZARE: 

 Se acționează întrerupătorul automat de pe tabloul electric de comandă 

care alimentează blocurile electronice de comandă și automatizare, 

trecându-l pe porniția “PORNIT” 

 Se acționează întrerupătorul de pe blocul de alimentare (BA.2) al 

autoclavei cu care se lucrează 

 Se deschide ecranul de protecție ușa prin apăsarea tastei “DOOR” 

 Se deschide manual ușa și se încarcă cu materialul supus sterilizării 

pregătit conform punctului 8.2 

 Se închide manual ușa care acționează contactul martor de pe rama 

autoclavei până când becul inseriat cu acest contact se va stinge. După 

stingerea LED – ului, se va mai roti manivela ușii cu 1 – 1 ½ tura. Pe 

ecranul blocului electronic se menține simbolul “DOAR OPEN” (UȘĂ 

DESCHISĂ) până la închiderea ecranului (grătarului) de protecție 

 Se  închide închide ecranul (grătarul) de protecție  ușa până când 

electromagnetul ancorează grătarul (se aude un click scurt) 

Pe ecranul blocului electronic apare simbolul “DOAR LOOK” (UȘĂ 

ÎNCHISĂ) 

 Se deschide robinetul de evacuare abur de la generator 
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 Se setează programul de lucru dorit (conform instrucțiunilor de 

sterilizare) prin acționarea tastei PROG și se validează setarea cu tasta 

ENT 

Setarea programelor de lucru se va face numai când autoclava este în 

“STAND – BY” și numai după închiderea ușii (SIMBOLUL “DOAR 

LOOK” – UȘĂ ÎNCHISĂ) a ecranului de protecție a acesteia și 

stingerea LED – uli inseriat cu dispozitivele de protecție! 

 Se deschide Ev.4 intră în acțiune pompa de vid până la atingerea presiunii 

de -0.3 bar (purja 1) 

 La atingerea presiunii de -0.3 bar se închide Ev.4 și se deschide Ev.1, 

pentru admisie abur până la presiunea 95% din presiunea de sterilizare, se 

închide Ev.1 și se deschide Ev.5 și Ev.4 (purja 2) care rămâne deschisă 

până la scăderea presiunii de 0.5 bar 

 La atingerea valorii de 0.5 bar se oprește pompa de vid, se închid Ev.5 și 

Ev.4 și se deschide Ev.1, admițându – se abur până la 95% din presiunea 

de sterilizare 

 La atingerea presiunii de 95% din presiunea de sterilizare, se închide Ev.1 

și se deschid Ev.5 și Ev.4 până la scăderea presiunii de 0.2 bar, când intră 

în acțiune pompa de vid până la atingerea presiunii de -0.6 bar (purja 3) 

 La atingerea valorii de -0.6 bar se oprește pompa de vid, și se închid Ev.5 

și Ev.4 și se deschide Ev.1 admițându – se abur până la 95% din presiunea 

de sterilizare 

 La atingerea presiunii de 95% din presiunea de sterilizare, se închide Ev.1 

și se deschid Ev.5 și Ev.4 până la scăderea presiunii de 0.2 bar, când intră 

în acțiune pompa de vid până la atingerea presiunii de -0.7 bar (purja 4) 

 La atingerea valorii de -0.7 bar se oprește pompa de vid, și se închid Ev.5 

și Ev.4 și se deschide din nou Ev.1 admițându – se abur până la presiunea 

de lucru. La atingerea acestei presiuni se închide Ev.1 și începe 
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cronometrarea fazei de omogenizare a presiunii (temperaturii) din 

autoclavă 

Menținerea presiunii este realizată de traductorul de presiune care 

determină deschiderea sau închiderea electrovalvei Ev.1 

 La expirarea duratei de omogenizare începe cronometrarea fazei de 

sterilizare. Menținerea presiunii este realizată de traductorul de presiune 

care determină deschiderea sau închiderea electrovalvei Ev.1 de 

menținere a presiunii 

 Pe toată durata fazelor de omogenizare și de sterilizare Ev.5 și Ev.4 sunt 

închise 

 La expirarea timpului de sterilizare, se închide Ev.1 și se deschid Ev.5 și 

Ev.4 purjându – se abur până la 0.2 bar (faza de răcire) după care urmează 

faza de uscare (vidare) prin punerea în funcțiune a pompei de vid. După 

atingerea presiunii atmosferice, adică represurizarea este completă ciclul 

este terminat fiind avertizat optic, acustic, înregistrat de imprimantă, 

autoclava poate fi deschisă numai după acționarea tastei “DOOR” 

(pentru deblocare electromagnet ușă) și se procedează la descărcare, 

închiderea colierelor și a orificiilor, banderolare, etichetare și depozitare  

Ușa autoclavului se consideră închisă când baretele metalice au depăşit 2 

- 3 mm (milimetri) rama de prindere 

 Manovacumetru e format din 2 aparate: 

 Manometru - măsoară valorile “+” ale presiunii 

 Vacumetru - masoara valorile ale presiunii 

PATM (PRESIUNE ATMOSFERICĂ) = 0 = 760 mm Hg (milimetri 

coloană de Mercur) 

presiune 2,5 
                                      manometru  

                                                  
                                                 vacumetru 

 



 

145 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

Verificarea calității penetrării aburului – se realizează zilnic, înainte 

de efectuarea primei sterilizări, cu ajutorul, testului Bowie – Dick, pentru 

verificarea calității penetrării aburului 

1. Se utilizează un pachet - test compus din prosoape de bumbac de 30/30 

cm, care se pun unul peste altul realizând o înălțime de 27.5 cm; în 

mijlocul acestora se plasează hârtia - test Bowie – Dick, de aceeași 

dimensiune cu prosopul (care are imprimat un model geometric). Se 

ambalează etanş într-un câmp operator, se închide cu bandă adezivă cu 

indicator chimic de virare a culorii. Pachetul - test astfel confecţionat se 

plasează singur în mijlocul incintei autoclavului 

2. Se realizează un ciclu de sterilizare complet, cu prevacummare și 

postvacummare, cu menţinerea temperaturii de 134°C, timp de cel puţin 

3,5 minute 

3. La sfârșitul ciclului complet de sterilizare se extrage din pachet testul, și 

se interpretează rezultatul. Dacă ciclul a fost eficient (absența aerului 

rezidual sau a pungilor de aer), schimbarea culorii medelului geometric 

imprimat este uniformă. Dacă, penetrarea aburului nu a fost uniformă, au 

existat pungi de aer de culoarea benzilor este neuniformă (apar pete mai 

clare). În această situație,sterilizarea nu a fost eficientă sterilizatorul nu 

trebuie utilizat și se apelează la tehician pentru verificare 

Testul Bowie – Dick, trebuie utilizat: 

 zilnic, dacă la autoclavă se sterilizează textile 

 cel puţin o dată pe săptămână, la autoclavele care sterilizează instrumente 

 după fiecare reparaţie a autoclavei 

Durata menţinerii sterilității materialelor ambalate în cutii metalice 

perforate sau în casolete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare cu condiţia 

menţinerii cutiilor și a casoletelor închise 
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Durata menţinerii sterilității materialelor ambalate în pungi de hârtie, 

plastic sudate este de 2 (două) luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii 

integrității ambalajului 

Durata menţinerii sterilității materialelor ambalate în hârtie specială 

(ambalaj în două straturi de hârtie, fără soluţii de continuitate) este de (1) o lună 

de la sterilizare 

Evaluarea eficacității sterilizării se face: 

 pentru fiecare ciclu 

 pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urmăreşte pe panoul de 

comandă și se notează temperatura și presiunea pentru fiecare fază a 

ciclului 

 se citeşte virarea culorii indicatorului pentru temperatură de pe banda 

adezivă 

Întreținerea (mentenanța) autoclavelor se efectuează de către un tehnician 

autorizat pentru verificarea funcţionării acestora, cu periodicitatea recomandată 

de producătorul aparatului, dar cel puţin o dată pe trimestru. Orice defecţiune 

apărută la autoclavă necesită intervenția tehnicianului autorizat 

După intervenția pe aparat se efectuează:  

 verificarea parametrilor aparatului, urmărind înregistrările de temperatură 

și presiune pe panoul frontal 

 testul Bowie – Dick, pentru verificarea calității penetrării aburului 

 controlul umidității textilelor astfel: o casoletă – test, se plasează între 

celelalte casolete în mijlocul încărcăturii; casoleta – test , se pregăteşte în 

funcţie de dimensiunea acesteia, realizându-se o încărcătură cu textile, și 

se plasează teste de tifon împăturite, cu o greutate de circa 20g, în 

casoletă, în poziţiile: sub capac, la mijloc și la fund, pe axul casoletei. 

Testele se cântăresc la balanţa electronică, înainte de a fi puse în casolete 

și după scoaterea de la sterilizare din autoclavă. Diferenţa de greutate 
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exprimată în procent reprezintă creşterea umidității textilelor în cele 3 

(trei) puncte investigate 

Cutiile, casoletele, coşurile, navetele cu pachetele sterilizate se 

etichetează notându-se data, ora, sterilizatorul cu abur sub presiune la care s-a 

efectuat sterilizarea, persoana care a efectuat sterilizarea 

În registrul de evidență a sterilizării se notează: data și numărul 

autoclavei, atunci când sunt mai multe, conținutul pachetelor din şarjă și 

numărul lor, numărul şarjei, temperatura și presiunea la care s-a efectuat 

sterilizarea, ora de începere și de încheiere a ciclului (durata), rezultatele 

indicatorilor fizico - chimici, semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea și 

care eliberează materialul steril, observaţii, data la care s-au efectuat întreținerea 

și verificarea aparatului 

D. RESPONSABILITĂȚILE ÎN CADRUL PROCESULUI DE 

STERILIZARE: 

1. PERSONALUL DESEMNAT CU OPERAŢIA DE STERILIZARE 

ARE URMĂTOARELE RESPONSABILITĂȚI: 

 de a efectua sterilizarea materialului prin autoclavare conform metodei 

descrise 

 de a efectua toate înregistrările privitoare la sterilizarea materialelor în 

Caietul pentru Evidența Sterilizării 

 de a efectua sterilizarea tuturor materialelor 

 de a semnala orice sterilizare neconformă cu prezenta instrucţiune 

2. ŞEFII DE SECŢII AU URMĂTOARELE RESPONSABILITĂȚI: 

 de a verifica dacă sterilizarea materialului se desfășoară conform 

prezentului protocol 

 de a investiga orice sterilizare neconformă 
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COD DOCU 

MENT 

DEMUNIRE 

DOCUMENT 

TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

751 – 03 – 01  Caiet pentru Evidența 

Sterilizării 

Registru Perioada 

valabilității 

Stația de 

Sterilizare 

Conform 

Nomenclatorului 

Arhivistic 
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                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

  DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

CONSULTAȚII DE 

SPECIALITATE – 

CABINET MEDICAL - 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 

 

751 – 04 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

PAGINA 1 DIN 3 

751 – 04 -  MEDICI 

CONSULTAȚII DE 

SPECIALITATE 

 

1. SCOPUL: 

Procedura reglementează modalitățile de desfășurare a consultaţiilor de 

specialitate - pneumoftiziologie (ambulatoriu) caracteristice medicilor din 

cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, astfel încât, să satisfacă 

cerinţele de calitate impuse de reglementările normative în vigoare și 

documentele SISTEMULUI DE MANAGEMENT. (S.M.) 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică medicilor din cadrul Cabinetului Medical de 

Pneumoftiziologie care își desfășoară activitatea în SPITALUL DE 

RECUPERARE BORȘA 

3. DEFINIŢII ȘI PRESCURTĂRI: 

-- 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

Medicul: 

 examinează pacientul 

 pune un diagnostic prezumtiv 

 completează în Registrul de Consultație secţiunea 

“Tratamente/Recomandări”, consemnează dacă s-au recomandat alte 

investigații/consultații interdisciplinare și eliberează “Biletul de 

Trimitere”, către alte specialități sau investigaţii paraclinice sau “Biletul 

de Internare” 

 cheamă pacientul la control la o perioadă în funcţie de boală, tratament 

 completează “Biletul de Trimitere” pentru investigaţii paraclinice 
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Asistentul (a): 

 stabilește ordinea de intrare în cabinet a pacienţilor 

 verifică documentaţia cu care se prezintă pacienţii 

 încasează contravaloarea serviciilor medicale în cazul persoanelor 

neasigurate sau a serviciilor nedecontate de către CASA DE 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (C.A.S.) 

5.DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE DOCUMENT TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Rețeta Medicală Formularul - La Pacient - 

- Biletul de Trimitere pentru Analize 

Paraclinice 

Formularul - La Pacient - 

- Biletul de Internare Formularul - La Pacient - 

- Schema de Tratament Formularul - La Pacient - 

- Scrisoare Medicală către Medicul de Familie Formularul - La Pacient - 

- Registrul de Consultații / Examinări Registrul Perioada 

valabilității 

La Cabinete  

Conform 

Nomenclatorului 

Arhivistic 
- Registrul de Evidență al Pacienţilor Registrul Perioada 

valabilității 

La Cabinete 

- Fișa Bolnavului Registrul Perioada 

valabilității 

La Cabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  



 

151 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

CONSULTAȚII DE 

SPECIALITATE – 

CABINET MEDICAL 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 

 

751 – 04 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

PAGINA 2 DIN 3 

751 – 04 -  MEDICI - 

CONSULTAȚII DE 

SPECIALITATE 

 

6.PREZENTAREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ 

LOGICĂ: 

 
                                                                       Dacă pacientul este MINOR, trebuie să fie însoțit de un tutore 

                                                                            Dacă pacientul este MAJOR și, totuși vine însoțit, iar  
                                                                            aparținătorul dorește să asiste la consultație și medicul este de  
                                                                            acord se cere acordul pacientului 
 

 
Pe baza diagnosticului prezumtiv (de etapă), 
medicul poate recomanda consult de spe- 
-cialitate, investigații paraclinice (dacă este 
cazul), analize de laborator și alte consultații 
regim igienico – dietetic adecvat, tratament 
medicamentos  
 

                                                                                              internare    

                                                                                              
S –AU RECOMANDAT TRATAMENTE      S-AU RECOMANDAT INVESTIGAȚII SAU          RECOLTARE DE PRODUSE BIOLOGICE  
                                  CONSULTAȚII INTERDISCIPLINARE                                                      
                                                                                            Recoltarea produselor biologice se poate       
                                                                                            realiza în laboratorul SPITALULUI DE  

                                                                                            RECUPERARE BORȘA sau în Cabinetul                                     

                                                                                            Medical. (În Cabinet nu se poate recolta:  

                                                                                             sânge și exsudat faringian. În cazul în care       

                                                                                                                                                                                      recoltarea se realizează în   

                                                                                                                                                                                      Laborator asistenta însoțește  

                                                                                                                                                                                       pacientul la Laborator              

                                                                                                                                                                                      În cazul în care recoltarea se         

                                                                                                                                                                                       realizează în Cabinet proba va fi  

                                                                                            însoțită de un “Bilet de trimitere” și dusă de        

                                                                                            către asistentă. Rezultatul analizei probei se             
                                                                                             ridică de la Laborator de către Pacient              

                                                                                                    

                                                                                                      
                                                                               La sosirea rezultatelor                                
                                       

                                                               
După realizarea tratamentului sau investigației                                                                                               
                                                                                                      

                                                                                                         

                                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                      
                                                                                                                                                                     
                                                                                               

 

 

 

    

                                                                                                 

                                                                                                                                  

Consultații de Specialitate 

Medicul realizează examenul obiectiv și anamneza 

În urma examinării – Medicul poate decide reluarea, schimbarea tratamentului, investigații 

interdisciplinare, internarea, recoltarea de probe sau finalizarea tratamentului, după caz 

Registrul de Consultație 

 

Medicul pune un diagnostic prezumtiv (de etapă) 

Medicul completează în Registrul de Consultație 

secțiunea “Tratamente / Recomandări” 

Medicul realizează examenul obiectiv și anamneza 

ținând seama de rezultatele analizelor 

Medicul întocmește și predă 

pacientului: 

 Rețeta pentru 

medicamente 

 Schema de Tratament 

 Scrisoare medicală 

către Medicul de 

Familie 

 Biletul de trimitere* 

 

Medicul programează pacientul 

pentru control conform Schemei de 

Tratament 

Medicul prescrie un 

tratament până la 

venirea rezultatului 

analizei. (Rețeta 

pentru medicamente, 

Schema de 

tratament) 

Se realizează 

recoltarea Medicul întocmește și predă 

pacientului: 

 Biletul de trimitere 

 Cardul de sănătate 

 

Medicul realizează examenul obiectiv și 

anamneza după realizarea tratamentului / 

investigației
 

Registrul de Consultație 

A 
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CONSULTAȚII DE 

SPECIALITATE 

                                                
                                                                                  Dacă pacientul este minor, trebuie să fie însoțit de un  
                                                                                   tutore. Dacă pacientul este major și, totuși vine însoțit,                                                                                                                                                         
 iar aparținătorul dorește să asiste la consultație și medicul  
                                                                                este de acord se cere acordul pacientului 
 
Se întocmește numai pentru Cabinetele de 
T.B.C. (Tuberculoză pulmonară) și Diabet 

  

 
Pe baza diagnosticului prezumtiv (de etapă), 
medicul poate recomanda consult de spe- 
-cialitate, investigații paraclinice (dacă este 
cazul), analize de laborator și alte consultații 
regim igienico – dietetic adecvat, tratament 
medicamentos 
                                                                                                   internare 

                                                                                                      
  S –AU RECOMANDAT TRATAMENTE              S-AU RECOMANDAT INVESTIGAȚII SAU                   RECOLTARE PRODUSE BIOLOGICE 
                                      CONSULTAȚII INTERDISCIPLINARE 
                                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                        

 

                                                                                                    

 

         

 

 
                                                                                          La sosirea rezultatelor 
 
După realizarea tratamentului sau investigației 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  

Programare, 

Primire pacienți 
Medicul întâmpină pacientul și 

invită pacientul în cabinet 

Medicul realizează examenul obiectiv și anamneza 

Medicul pune un diagnostic prezumtiv (de etapă) Registrul de Consultație 

 

Medicul completează în Registrul de Consultație 

secțiunea “Tratamente / Recomandări” 
Registrul de Consultație 

 

A 

Medicul întocmește și predă 

pacientului: 

 Rețeta pentru 

medicamente 

 Schema de Tratament 

 Scrisoare medicală către 

Medicul de Familie 

 Biletul de trimitere* 

 

Medicul întocmește și 

predă pacientului: 

 Biletul de 

trimitere 

 Cardul de 

sănătate 

 

Se realizează recoltarea 

Medicul trimite pacientul la recepție pentru 

programare – control conform datei 

stabilite pentru finalizare a analizelor 

Medicul realizează examenul obiectiv și 

anamneza după realizarea tratamentului / 

investigației 

Medicul trimite pacientul la recepție 

pentru programare la control conform 

Schemei de Tratament 

În urma examinării – Medicul poate decide reluarea, schimbarea tratamentului, investigații 

interdisciplinare, internarea, recoltarea de probe sau finalizarea tratamentului, după caz 

Medicul prescrie un tratament până la 

venirea rezultatului analizei. (Rețeta pentru 

medicamente, Schema de tratament) 

Medicul realizează examenul obiectiv și 

anamneza ținând seama de rezultatele 

analizelor 

Fișa de Evidență 
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1. SCOPUL: 

Procedura reglementează modalitățile de internare a bolnavilor 

(pacienţilor) în cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, astfel 

încât, să satisfacă cerinţele de calitate impuse de reglementările normative în 

vigoare și documentele SISTEMULUI DE MANAGEMENT (S.M.) 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică tuturor pacienţilor programaţi pentru internare în 

secţiile din cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

-- 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

ASISTENTA DE TURĂ: 

 primeşte bolnavul pe secţie  

 întocmește actele necesare internării 

BIROUL INTERNĂRI: 

 întocmește actele necesare internării 
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5.DOCUMENTE AFERENTE: 

 
COD 

 
DENUMIRE DOCUMENT 

 
TIP 

DURATA DE 
PĂSTRARE 

UNDE SE 
PĂSTREAZĂ 

 
ARHIVARE 

-  
Situația zilnică a numărului de locuri 

Formularul 1 lună Asistenta Șefă  
 
 
 

Conform 
Nomenclatorului 

Arhivistic 

-  
Dovada de asigurat 

Documentul 
Extern 

1 lună Asistenta Șefă 

-  
Foaia de Observație Clinică Generală 

(F.O.C.G.) 

 
Formularul 

 
Perioada  

valabilității 

Medicul Șef 
Secţie 

-  
Biletul de Internare 

 
Formularul 

Perioada  
valabilității 

Asistenta Șefă 

- Registrul Unic Internări – Externări 

(Biroul Internări – Externări) 

 
Registrul 

 
Perioada  

valabilității 

 
Biroul Internări - 

Externări 

-  
Registru Internări – Externări (pe secţii) 

 
Registrul 

 
Perioada  

valabilității 

 
Secții 
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751 – 05 - INTERNAREA 

PACIENȚILOR  

 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

 

 
Biroul Internări înregistrază fiecare pacient ce urmează să fie internat                      În intervalul orar 07.00 – 15.00 - internările se realizează prin Biroul Internări.   
în Registrul Unic pentru Spitalizare de Zi sau în Registrul Unic Internări                      În restul zilei internările se realizează direct pe secție, urmând ca datele să                                                                              
– Externări pentru Spitalizare Continuă (după caz)                            fie transmise și la Biroul Internări         
                                                                                         

 
În cazul în care pacientul nu          Bolnavul ce urmează a fi internat, se prezintă la Secția indicată prin                             Cu aprobarea șefului de secție se  

este asigurat, acesta va trebui         “Biletul de internare” sau la Biroul Internări (în funcție de programul acestui                întocmește prin grija Asistentei Șefe  

să plătească spitalizarea                  birou cu următoarele documente):                                                                                zilnic numărul de locuri, în limita  

conform legii                                 -biletul de internare de la medicul specialist sau medicul de familie                             cărora se pot face internări 

                                                       -dovada de asigurat (adeverință, cupon de pensie, asigurare facultativă, etc.) 

                                                        -actul de identitate 
 

 

 

 

 
                     Bolnavul este însoțit de infirmieră la garderobă / baie (duș) / pentru                 La nivelul fiecărei secții există - Registrul de Internare  
                     Predarea hainelor și pentru îmbăiere și se va schimba în hainele de                  Spitazări de Zi și Registrul Internare Spitalizare  
                     spital                                                                 Continuă                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  

INTERNAREA PACIENȚILOR 

Asistenta de Tură / Registratorul / Biroul Internări 

întocmește Foaia de Observație Clinică Generală 

(F.O.C.G.)  sau Foaia de Spitalizare de ZI (F.S.Z.), după caz 

Asistenta de Tură îl va informa asupra regulamentului spitalului și îi va da primele elemente de educație 

sanitară 

După aplicarea măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilior intraspitalicești, bolnavul va merge 

pe secția unde s-a făcut internarea, însoțit de personalul auxiliar și cu foaia de observație (F.O.) 

Foaia de Observație Clinică Generală (F.O.C.G.) 

Foaia de Spitalizare de ZI (F.S.Z.) 

Tratarea pacienților în secții 
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ALTE CERINȚE: 

Bolnavii care nu dovedesc calitatea de asigurat printr-unul din actele 

menționate mai sus, și nu reprezintă urgență medico – chirurgicală, NU VOR 

FI INTERNAȚI, sau plătesc spitalizarea 

În majoritatea cazurilor când acestea nu presupun o situație de urgență, 

internarea în secţie se face pe bază de trimitere din partea medicului specialist 

din Ambulatoriul de specialitate sau de către Medicul de Familie 

În C.P.U. (COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE), sosesc 

pacienţii cu o patologie gravă ce necesită internarea în regim de urgență, acest 

lucru fiind decis de către medicii specialiști din cadrul acestui compartiment în 

colaborare cu medicii de gardă din secţiile spitalului 

În timpul spitalizării, s-ar putea să fie necesar transferul pacientului între 

secţii. Acest lucru se va realiza cu scopul de a îmbunătăți calitatea îngrijirii 

În cazul spitalizărilor de zi, acestea se fac pentru: 

 intervenție chirurgicală minoră, arsuri, degerături, retenție urină, colică, 

infecţii urinare, leziuni, infecţii, monitorizări, alte tipuri de intervenții 

specifice secţiei de chirurgie 

 diferite tipuri de afecţiuni, alergii, crize și monitorizări, specifice secţiei 

interne, secţiei pediatrie 

 monitorizarea evoluţiei sarcinii și fetale, a hemoragiilor în sarcină, 

manevre de mică chirurgie, specifice secţiei de obstetrică – ginecologie, 

ce nu necesită spitalizare în regim continuu deci nici costurile hoteliere 

nu se regăsesc în cadrul acestui tip de spitalizare 
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Obiectele de valoare nu se păstrează în spital: SPITALUL NU ÎȘI 

ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU OBIECTELE DE VALOARE 

CA DE EXEMPLU BANI, BIJUTERII ȘI ALTE BUNURI PERSONALE. 

Pacienții sunt rugaţi să trimită acasă prin intermediul rudelor bunurile personale, 

inclusiv obiectele de valoare, bijuteriile și documentele importante. Se păstrează 

numai sume mici de bani (suficienţi pentru cheltuieli zilnice, sau eventual 

pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de drumul de întoarcere de la spital - 

acasă) 
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1. SCOPUL: 

Procedura are ca scop informarea cât mai corectă a medicilor și a 

pacienţilor, asupra medicilor care efectuează serviciul de gardă în SPITALUL 

DE RECUPERARE BORȘA, pentru eficientizarea activității medicale și de 

asemenea, reflectă transparența activității medicale 

LEGISLAŢIE aplicabilă:  

 primară: Legea nr. 95/2006, privind reforma în sănătate, Ordinul nr. 

870/2004, pentru aprobarea regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea și efectuarea gărzilor în unități publice din sectorul sanitar 

 secundară: O.G. nr. 115/2004, privind salarizarea personalului 

contractual din unitățile sanitare modificată cu Ordonanţa nr.17/2008 - 

regulamentul intern 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Se aplică tuturor secţiilor medicale și chirurgicale care asigură linie de 

gardă din cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

Continuitatea asistenței medicale se asigură prin serviciul de gardă, 

conform ORDINULUI nr. 870/2004, privind timpul de muncă, organizarea și 

efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar 

3. DEFINIŢII 

--- 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

A) MEDICII CARE ÎNTOCMESC GRAFICELE DE GARDĂ SUNT 

RESPONSABILI: 
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 de întocmirea graficelor de gărzi,în colaborare cu personalul medical al 

secţiei care realizeaza gărzi - de aprobarea graficului de gardă 

 de transmiterea către direcţiune, a graficelor de gărzi pentru a fi aprobate 

de către directorul medical, până în data de 25 a fiecărei luni 

 de transmiterea graficelor de gărzi aprobate, către secretariat până în 

data de 25 a fiecărei luni 

 de transmiterea către direcţiune pentru aprobare a oricărei modificări în 

graficul de gardă aprobat, în aceeaşi zi sau în cel mult 24 ore de la 

cererea schimbării de gardă 

 să ia măsurile necesare pentru existența în secţie la ora 13,a fiecărei zile 

a unui număr mimnim de 1 – 2  paturi libere pentru cazurile care necesită 

internare de urgență în ziua respectivă 

B) MEDICII CARE EFECTUEAZĂ GĂRZILE TREBUIE: 

 Să asigure suportul Directorului Medical pentru efectuarea în timp a 

graficului de gardă 

C) DIRECTORUL MEDICAL RĂSPUNDE DE: 

 de verificarea și aprobarea graficelor de gărzi în aceeaşi zi, în care acestea 

sunt primite (până la data de 25 a lunii în curs) 

 de modificările ce survin (schimbul de gardă) 

5. DOCUMENTE AFERENTE: 

 
COD DENUMIRE DOCUMENT TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Tabelul Nominal cuprinzând gărzile Formularul 1 (una) lună R.U.N.O.S. 

(RESURSE 

UMANE, 

NORMARE, 

ORGANIZARE, 

SALARIZARE) 

10 ani 

- Raportul de Gardă Formularul 1 (una) lună Compartiment Primiri 

Urgențe (C.P.U.) 

10 ani 
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6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ 

LOGICĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Tabel Nominal cuprinzând gărzile (Graficul de Gardă) este    
                                                                                 adus la cunoștința medicilor de gardă de către Medicul Șef       
                                                                                 de Secție 
                                                                                    

                                                                                  

 

 

 
                                                                            După finalizarea fiecărei gărzi, Medicul de gardă întocmește 
                                                                                                                                                                        Raportul de Gardă 
 
                                                             
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  

Directorul Medical în colaborare cu întregul colectiv de medici sunt responsabili de întocmirea graficelor de gardă lunar 

Tabel Nominal cuprinzând gărzile (Graficul de 

Gardă) 

Graficele de gardă sunt întocmite de către toți medicii în funcție de organizarea 

activității conform structurii organizatorice 

Secretara transmite Direcției de Sănătate publică cuprinzând gărzile lunare până în 

28 ale lunii în curs pentru luna următoare 

Varianta scrisă a graficului de gărzi se arhivează: 1 (unu) exemplar la nivelul 

Compartimentul de Primiri Urgențe (C.P.U.) și 1 (unu) exemplar la 

R.U.N.O.S.(RESURSE UMANE, NORMARE,ORGANIZARE,SALARIZARE) 

Un (1) exemplar rămâne la R.U.N.O.S.(RESURSE UMANE,NORMARE,ORGANIZARE,SALARIZARE), unde se și arhivează 

Termenul limită de transmitere a graficului de gărzi este data de 25 ale fiecărei 

luni. Orice schimb de gardă se redactează în dublu exemplar, se avizează de către 

șeful de secție și se aprobă de către Directorul Medical în maxim 24 de ore de la 

solicitarea schimbului de gardă 

Graficul  Gărzilor este afișat astfel încât să poată fi consultat de către 

pacienți 



 

161 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

                                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

PROTOCOL DE 

FUNCȚIONARE 

C.P.U. 

(COMPARTIMENT 

DE PRIMIRI 

URGENȚE) 

 

751 - 07 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

  

 

 

PROCEDURĂ DE FUNCȚIONARE COMPARTIMENT DE PRIMIRI 

URGENȚE (C.P.U.) (751 – 07 Rev.1): 

A. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE 

B. PROCEDURA DE PRIMIRE A PACIENȚILOR 

C. PROCEDURA DE EXAMINARE ȘI INVESTIGARE A 

PACIENȚILOR 

D. PROCEDURA DE INTERNARE A PACIENȚILOR, REȚINEREA 

SUB OBSERVAȚIE, TRANSFERUL SAU EXTERNAREA LOR 

E. CRITERII DE INTERNARE A PACIENȚILOR DIN 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

F. DOCUMENTE AFERENTE 

A. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE: 

Prezenta procedură reglementează procedurile specifice 

COMPARTIMENTULUI DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) A 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA. COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), este deschisă tuturor pacienţilor care solicită 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi 

sau pe fondul unor afecţiuni cronice 

B. PROCEDURA DE PRIMIRE A PACIENȚILOR: 

Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient 

care solicită acest lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic DE 

GARDĂ, şi stabilirea lipsei unei afecţiuni care necesită îngrijiri medicale şi 

eventuala internare a pacientului 
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Intrarea pacienţilor sosiţi cu mijloacele proprii la 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), se face printr-o 

intrare unică, bine marcată, unde se efectuează triajul cazurilor sosite 

Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri 

medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă 

Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul 

de familie pentru consult de specialitate vor fi consultaţi în ambulatoriile de 

specialitate din cadrul spitalului. Aceşti pacienţi vor fi trimişi la 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), numai în cazul 

în care medicul, care îi trimite consideră că aceştia constituie cazuri de urgenţă 

care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate 

La sosirea pacientului în COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI 

URGENȚE (C.P.U.), acesta este notat în Registrul Consultații 

Înregistrarea în Registrul Consultații se continuă cu investigarea, 

consultarea şi tratamentul pacientului până la externarea acestuia din 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), în vederea 

internării în spital, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la 

domiciliu 

Registrul Consultații este completat de către asistenţi şi medicul care 

participă la acordarea asistenţei medicale pacientului 

Problemele deosebite raportate de către medicul de gardă vor fi aduse la 

cunoştinţă conducerii spitalului din care face parte respectiva unitate 

Medicul de gardă şi asistentul de gardă sunt obligaţi să consemneze în 

raport toate problemele din timpul gărzii care afectează mersul normal al 

activităţii, indiferent de natura acestora 

C. PROCEDURA DE EXAMINARE ȘI INVESTIGARE A 

PACIENȚILOR: 
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La sosirea în COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE 

(C.P.U.), pacienţii sunt examinaţi de către medicul de gardă care va decide 

investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în 

vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar 

Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult 

după ce în cadrul COMPARTIMENTULUI DE PRIMIRI URGENȚE 

(C.P.U.), a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor 

şi a investigaţiilor efectuate, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică, în 

cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialişti din diferite secţii poate fi 

necesară încă din primul moment de la sosirea pacientului în 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

Medicul, din cadrul COMPARTIMENTULUI DE PRIMIRI 

URGENȚE (C.P.U.), are dreptul de a solicita consultația în orice moment din 

procesul de investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest 

lucru necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau a unui 

tratament comun cu una sau mai multe specialităţi ori pentru recomandarea 

internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară 

Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un 

consult specific de specialitate imediat, medicii de specialitate din spital sunt 

obligaţi să se prezinte în COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE 

(C.P.U.), în cel mai scurt timp posibil de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile 

în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenţei medicale unui 

pacient aflat în stare critică în secţie sau în sala de operaţii. În astfel de cazuri, 

medicul solicitat va informa personalul din COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), despre situaţia respectivă şi va primi telefonic 

date despre cazul aflat în COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE 
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(C.P.U.), sau în vederea luării unei decizii, a stabilirii urgenţei situaţiei şi a 

modului de acţiune 

În cazul pacienţilor stabili care se află în COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), medicii specialişti chemaţi din spital au 

obligaţia să răspundă chemării în cel mult 60 de minute 

În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient aflat în stare 

critică în cadrul COMPARTIMENTULUI DE PRIMIRI URGENȚE 

(C.P.U.), este obligatorie prezenţa personală a medicului responsabil de gardă 

din secţia de la care se solicită consultul, cu excepţia situaţiei în care acesta se 

află în sala de operaţii sau în imposibilitate de a efectua consultul, fiind implicat 

în acordarea asistenţei medicale unui alt pacient aflat în stare critică în spital, 

situaţie în care consultul poate fi efectuat de către un alt medic de gardă de pe 

secţia respectivă, care va informa medicul responsabil de gardă despre starea 

pacientului şi deciziile luate. Medicul responsabil de gardă este obligat să 

consulte pacientul personal în momentul în care se eliberează 

Investigarea pacienţilor în COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI 

URGENȚE (C.P.U.), are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei 

conduite terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a 

investigaţiilor paraclinice 

Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic 

prezumtiv în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în 

vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient 

Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în 

vederea luării unor decizii corecte în privinţa tratamentului de urgenţă şi a 

internării într-o secţie sau unitate sanitară corespunzătoare 

Medicii din COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE 

(C.P.U.), au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră necesare 

pentru pacientul aflat sub responsabilitatea lor, fără avize şi aprobări 
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suplimentare din partea altor medici specialişti sau din partea conducerii unităţii 

sanitare 

Laboratoarele spitalului, precum şi serviciile de imagistică au obligaţia de 

a da prioritate investigaţiilor solicitate din partea COMPARTIMENTULUI 

DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

Conducerea spitalului asigură existenţa unui sistem de comunicaţii 

funcţional care să permită acordarea asistenţei medicale de urgență 

D. PROCEDURA DE INTERNARE A PACIENȚILOR, REȚINEREA 

SUB OBSERVAȚIE, TRANSFERUL SAU EXTERNAREA LOR: 

Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

Se interzice internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintă 

urgenţe cu indicaţii de internare clare prin COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

În urma examinării şi investigării pacientului, medicul de gardă din 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), cere, după caz, 

consultațiile de specialitate, propunând inclusiv internarea pacientului dacă 

consideră acest lucru necesar 

Decizia de internare a pacienţilor aflaţi în COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), aparţine, de principiu, medicilor de gardă din 

secţiile spitalului, luând în considerare starea clinică a pacientului, 

antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existenţa unui 

diagnostic final cert, conduită terapeutică necesară şi alţi factori obiectivi de 

ordin medical şi social care pot influenţa o asemenea decizie 

Pacientul internat în salonul de observaţie va fi urmărit de personalul din 

cadrul COMPARTIMENTULUI DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), care va 

solicita consultațiile de specialitate, ori de câte ori, consideră acest lucru 
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necesar, până la luarea unei decizii finale în privinţa internării sau externării 

pacientului 

În cel mult 24 de ore de la internarea pacientului în salonul de observaţie, 

o comisie mixtă alcătuită din reprezentanţi ai COMPARTIMENTULUI DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi 

direcţiunii spitalului va decide asupra oportunităţii externării pacientului la 

domiciliu. Această comisie va fi formată în dimineaţa următoare internării 

pacientului, indiferent de timpul petrecut în salonul de observaţie 

În COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), pot fi 

reţinuţi pacienţi sub observaţie pentru cel mult 24 de ore în următoarele situații: 

a) lipsa unui loc de internare potrivit în spital 

b) necesitatea monitorizării temporare de scurtă durată fără să existe la 

momentul respectiv motive de internare într-o secţie din spital 

c) necesitatea repetării unor analize sau investigaţii în vederea confirmării 

ori excluderii unui diagnostic şi/sau stabilirii unei conduite terapeutice 

d) pacientul reprezintă un caz social care necesită o rezolvare definitivă, 

nefiind posibilă externarea acestuia din COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), fără expunerea lui la un risc 

e) alte cazuri care sunt considerate de către medicul de gardă bine 

întemeiate şi în favoarea pacientului, cu condiţia menţionării motivelor în 

scris în fişa individuală a pacientului 

Reţinerea unui pacient sub observaţie, în COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), se face cu acordul acestuia sau, după caz, cu 

acordul aparţinătorilor acestuia 

În timpul în care pacientul, se află sub observaţie în 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), acesta se află 

sub directa responsabilitate a personalului din unitatea respectivă 
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Este interzisă reţinerea unor pacienţi sub observaţie într-un 

COMPARTIMENT DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), dacă nu există 

personalul necesar îngrijirii acestor pacienţi sau dacă nu există condiţiile 

necesare şi echipamentele necesare monitorizării pacienţilor respectivi. În astfel 

de situaţii observarea pacienţilor va avea loc în secţiile de profil 

În cazul în care există motive de internare a pacientului într-o anumită 

secţie din spital, acesta nu va fi reţinut sub observaţie în 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), decât din 

motivul lipsei temporare de locuri de internare 

Conduita terapeutică se stabileşte, în acest caz, de către, medicul de gardă 

din secţia în care se află internat pacientul, ea urmând a fi aplicată, de comun 

acord cu medicul de gardă din COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI 

URGENȚE (C.P.U.), de personalul aflat sub coordonarea acestuia 

Astfel, de pacienţi, vor fi preluaţi cu prioritate de secţia în care sunt 

internaţi în momentul eliberării unor locuri  

Pacienţii aflaţi în stare critică, ventilaţi, la care se anticipează necesitatea 

ventilaţiei mai mult de 6 (șase) ore vor fi internaţi în secţiile de TERAPIE 

INTENSIVĂ (T.I.), imediat sau la eliberarea primului loc în secţia de 

TERAPIE INTENSIVĂ (T.I.) 

În cazul lipsei resurselor necesare îngrijirii pacienţilor intubaţi şi ventilaţi 

în COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), în urma 

stabilizării şi finalizării investigaţiilor, secţiile de TERAPIE INTENSIVĂ 

(T.I.), vor prelua cazurile respective chiar şi pentru perioade scurte de ventilaţie 

Medicului de gardă dintr-o secţie de TERAPIE INTENSIVĂ DE 

PROFIL (T.I.) sau dintr-o secţie de TERAPIE INTENSIVĂ GENERALĂ 

(T.I.) îi este interzis să refuze preluarea unui pacient aflat în stare critică 

ventilat, în condiţiile existenţei unei posibilităţi în acest sens 
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În cazul lipsei de locuri de internare într-o secţie, Medicul de gardă va 

proceda, după caz, la una din urmatoarele soluţii: 

a) reţinerea temporară a pacientului în COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), până la eliberarea unui loc, cu condiţia 

ca în COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), să 

existe resursele umane și materiale necesare ingrijirii pacientului sub 

îndrumarea medicului de gardă 

b) transferul pacientului către un spital care deţine capacitatea necesară 

îngrijirii acestuia 

În cazul în care pacientul necesită transferul către o altă unitate sanitară, 

medicul responsabil de tură din cadrul COMPARTIMENTULUI DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), împreună cu medicul de gardă din secţia de 

profil care a consultat pacientul vor organiza transferul în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare 

Decizia transferului pacientului aflat în stare critică este o decizie comună 

care este luată de către medicii specialişti din spital împreună cu medicul 

responsabil de tură din COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE 

(C.P.U.), în consultare, după caz, cu medicii de gardă din unitatea sanitară la 

care urmează a fi transferat pacientul respectiv 

Externarea unui pacient dintr-un COMPARTIMENT DE PRIMIRI 

URGENȚE (C.P.U.), se face doar cu acordul final al medicului  

Externarea poate fi recomandată, în urma consultării pacientului respectiv 

şi a rezultatelor investigaţiilor efectuate, de un medic de gardă din spital sau, 

după caz, direct de un medic de gardă din cadrul COMPARTIMENTULUI 

DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

Externarea poate fi efectuată la cererea pacientului sau după caz, a 

aparţinătorilor acestuia, a refuzului de tratament sau de internare 
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În cazul în care recomandarea de externare la domiciliu a unui pacient din 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), decizia este a 

medicului de gardă dintr-o secţie sau din diferite secţii ale SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA 

În cazul externării la domiciliu, pacientul, la solicitarea acestuia sau dacă 

se consideră necesar, va primi o scrisoare medicală către medicul de familie, 

care explică rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat şi recomandările 

medicului din COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), şi 

ale medicilor specialişti din cadrul spitalului. Scrisoarea poate fi înlocuită de o 

copie a fişei, adresată medicului de familie. Este recomandat ca scrisorile către 

medicii de familie să fie trimise prin poştă sau poştă electronică direct 

medicului respectiv 

La externare pacientul va primi informaţiile necesare privind afecţiunea 

lui şi tratamentul necesar, inclusiv informaţiile privind o eventuală apariţie sau 

agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

E. CRITERIILE DE INTERNARE A PACIENȚILOR DIN 

COMPARTIMENTUL DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) sunt 

următoarele:  

1. Pacientul este în stare critică 

2. Există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol 

viaţa pacientului 

3. Afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi 

tratament de urgenţă la nivel spitalicesc 

4. Pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă 

5. Simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, 

cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate de o afecţiune gravă chiar dacă 



 

170 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

testele şi investigaţiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul 

efectuării lor 

6. Elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate 

la momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea 

7. Afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar 

pacientul locuieşte singur şi este fără aparţinători 

8. Alte situaţii bine justificate în care medicul din COMPARTIMENTUL 

DE PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.), sau medicul de gardă dintr-o secţie 

consideră necesară internarea pacientului 

F. DOCUMENTE AFERENTE: 

REGISTRUL CONSULTAȚII - este completat de către medicul sau 

asistenta în momentul sosirii pacientului la COMPARTIMENTUL DE 

PRIMIRI URGENȚE (C.P.U.) 

BILETE DE TRIMITERE CĂTRE LABORATOR, CABINETE 

MEDICALE, SCRISORI MEDICALE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE 

- se completează de către medic pentru pacienţii pentru care este nevoie de 

analize de laborator sau care pot fi examinaţi și urmăriţi și de medicii de la 

cabinetele medicale sau medicii de familie 

 

COD DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Fișa de Transfer 

Pacient Critic 

Formularul 1 an COMPARTIMENT 

DE PRIMIRI 

URGENȚE 

(C.P.U.) 

 

 

 

 

 

Conform 

Nomenclatorului 

Arhivistic 

- Registrul de 

Consultații 

Formularul Perioada 

valabilității 
COMPARTIMENT 

DE PRIMIRI 

URGENȚE 

(C.P.U.) 

- Raportul de Gardă 

(Secție) 

Formularul 1 an Secții 

- Biletul de Internare Formularul 1 an Biroul Internări – 

Externări 

- Biletul de Trimitere Formularul - La pacient 

- Scrisoarea 

Medicală 

Formularul - La pacient 
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   LAB. A. MED. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 
PAGINA 1 DIN 

MANUAL DE RECOLTARE 

PROBE BIOLOGICE 

 

 

1. SCOPUL: 

Prezentul manual descrie modul în care se efectuează recoltarea 

produselor biologice, astfel încât să influențeze cât mai puțin rezultatul analizei 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Manualul se aplică către întreg personalul Laboratorului de analize 

medicale și de către personalul din cadrul secțiilor unității în vederea respectării 

modului de prelevare a produselor biologice, în funcție de tipul investigației 

solicitat 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: 

 EN ISO 15189:2007 – LABORATOARE MEDICALE. CERINȚE 

PENTRU CALITATE ȘI COMPETENȚĂ 

 METODE CURENTE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR 

CLINIC – MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, ACADEMIA DE ȘTIINȚE 

MEDICALE, ED. MEDICALĂ, BUCUREȘTI – 1982 

 MICROBIOLOGIE MEDICALĂ – D. BUIUC, ED. DIDACTICĂ ȘI 

PEDAGOGICĂ – 1992 

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI: 

4.1. Definiții – Nu este cazul 

4.2. Abrevieri 

V.S.H. – VITEZA DE SEDIMENTARE A HEMATIILOR 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 



 

172 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

GHID DE RECOLTARE A PROBELOR PENTRU EXAMENE DE 

LABORATOR 

REGULI GENERALE DE RECOLTARE A PROBELOR BIOLOGICE ȘI 

A PRODUSELOR PATOLOGICE ÎN VEDEREA EXAMINĂRII: 

 recoltarea sângelui venos se face cu sistemul de vacuum, direct în 

vacutainer. Este interzisă recoltarea în seringă, pentru a transfera apoi în 

vacutainer (coagularea începe imediat după scoaterea sângelui din vase) 

 sângele se recoltează pe cantități bine definite de substanțe sau soluţii 

anticoagulante sau inhibitoare, omogenizând amestecul uşor 

(AGITAREA ENERGICĂ PRODUCE HEMOLIZĂ!) 

 atenție la proporţia de sânge: anticoagulant pentru că nerespectarea ei 

modifică rezultatele testelor de coagulare și a testelor hematologice 

A. DOTĂRI ȘI MATERIALE NECESARE: 

 Scaun de recoltare cu suport pentru brațe 

 Vacuutainere sterile, de unică folosință cu și fără anticoagulant 

 Ace sterile de diferite dimensiuni pentru recoltarea în sistem vacuum 

 Fluturaș pentru recoltarea sângelui la copii 

 Holdere 

 Garou 

 Ace sterile pentru recoltarea sângelui capilar 

 Casoletă cu tampoane sterile 

 Alcool sanitar și vată medicinală 

 Lame curate și degresate pentru executarea frotiurilor 

 Mănuși de examinare de unică folosință 

 Plasturi sterili pentru protejarea locului puncționat 

 Suporturi pentru stocarea probelor recoltate 

 Recipient pentru colectarea deșeurilor biologice 

B. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU RECOLTARE: 



 

173 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

Momentul recoltării: în mod obișnuit, dimineața, à jeun, după o perioadă 

de odihnă. În caz de urgență, se poate recolta și după 3 – 4 ore de la ultima 

ingestie de alimente, fără consum de alcool. La femei, este preferabil să nu fie 

în timpul menstrei 

Pacientul este informat asupra tehnicii de prelevare și pregătit psiho – 

emoțional în vederea prelevării de sânge 

Operatorul va solicita informații asupra simptomelor, tratamente în curs și 

boli asociate (diabet, H.T.A. (HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ), tulburări de 

coagulare, boli cardiace, epilepsie, etc.) 

Operatorul va asigura pacientul asupra deplinei asepsii cu care se execută 

puncția 

Operatorul va lua măsuri de prevenire a eventualelor accidente (hematom 

la locul puncției, lipotimie etc), prin respectarea unei tehnici corecte de 

puncționare și printr-o permanentă comunicare cu pacientul pentru reducerea 

disconfortului și a stării de teamă 

C. PROCEDURA DE PRELEVARE A SÂNGELUI VENOS: 

Pacientul este invitat să se așeze comod pe scaunul de recoltare (cabinet 

de recoltare ambulator, sala de tratament din secție) 

Operatorul va inspecta zonele în care se poate executa puncția și o va 

alege pe cea mai potrivită 

Aplică garoul deasupra zonei alese, recomandă pacientului să strângă 

pumnul și execută manevre pentru evidențierea cât mai bună a venei 

Purtând mănuși de examinare de unică folosință operatorul dezinfectează 

tegumentul din zona de puncție cu un tampon de vată îmbibat în alcool sanitar. 

Lasă timp de 1 minut să se evapore alcoolul, își pregătește eprubeta (eprubetele) 
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vacuumata și rupe banda ce atestă sterilitatea acului de puncție în fața 

pacientului 

Cu acul montat în holder puncționează vena cu mișcări sigure și cât mai 

blânde 

Adaptează vacuutainerul în holder și așteaptă aspirarea sângelui. După 

detensionarea garoului retrage rapid acul și tamponează locul puncționat cu un 

alt tampon de vată dezinfectat 

Imediat ce s-a terminat recoltarea, operatorul va inscripționa proba cu 

numărul unic de înregistrare 

Pacientul este lăsat să iasă din laborator numai în momentul când 

operatorul este sigur ca s-a creat hemostaza și nu se va produce nici un accident 

consecutiv recoltării 

5.1. PRELEVAREA PROBELOR PENTRU EXAMENE 

HEMATOLOGICE: 

5.1.1. V.S.H. (VITEZA DE SEDIMENTARE A HEMATIILOR): 

 Pregătire pacient – à jeun 

 Specimen recoltat - sânge venos 

 Recipient de recoltare 

 vacutainer 1.6 ml cu citrat de sodiu (capac negru) 

 Cantitate recoltată - cât permite vacuumul 

 Prelucrare necesară după recoltare – Imediat după recoltare flaconul 

de recoltare (eprubeta) va fi omogenizată prin răsturnare de 3 – 4 ori  

 Stabilitate probă 

 2 ore la + 25°C  

 12 ore la + 4°C 

5.1.2. HEMOLEUCOGRAMA: 
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 Pregatire pacient – à jeun sau postprandial 

 Specimen recoltat – sânge venos sau sânge capilar 

 Recipient de recoltare 

 Vacutainer K3 EDTA (capac mov) 

 Cantitate recoltată  

 cât permite vacuumul sau cel puțin 2 ml 

 până la semn 

 Prelucrare necesară după recoltare – Imediat  după recoltare flaconul 

de recoltare (eprubeta) va fi omogenizată prin răsturnare de 3 – 4 ori 

 Stabilitate probă   

 8 ore la + 18°C - + 30°C sau 

 24 ore la + 2°C - + 8°C 

5.2. PRELEVAREA PROBELOR PENTRU EXAMENE  DE 

COAGULARE: 

5.2.1. Timp de protrombina Quick: 

 Pregatire pacient – à jeun 

 Specimen recoltat – sange venos 

Presiunea realizată de garou trebuie să fie între valoarea presiunii sistolice 

și cea a presiunii diastolice; ea nu trebuie să depășească 1 minut. Dacă puncția 

venoasă a eșuat, o nouă tentativă pe aceeași venă nu se poate face decât după 10 

minute 

Pentru a evita contaminarea probei cu tromboplastină tisulară se 

utilizează "tehnica seringii duble”; dacă se recoltează mai multe probe, pentru 

diferite determinari, cea destinată studiului coagularii va fi extrasă ultima 

Dacă se recoltează numai pentru Quick, se vor extrage 1 – 2 ml sânge   

într – un vacuumtainer care se aruncă, apoi, în alt vacuumtainer, se recoltează 

proba de analizat 
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 Recipient de recoltare 

 Vacuumtainer 2,7 ml cu citrat de sodiu - capac bleu 

 Cantitate recoltata – cât permite vacuumul 

 Stabilitate probă 

 Tubul cu specimenul recoltat se poate păstra 2 ore la temperatura camerei 

 Plasma separată este stabilă 4 ore la + 15°C - + 25°C 

5.2.2. FIBRINOGEN: 

 Pregătire pacient – à jeun 

 Specimen recoltat – sânge venos 

Pentru a evita contaminarea cu tromboplastină tisulară, se utilizează 

"TEHNICA SERINGII DUBLE" (numai dacă determinarea se face pe 

coagulometru): 

 dacă se recoltează mai multe probe, pentru diferite determinări, cea 

destinată determinării fibrinogenului va fi extrasă ultima 

 dacă se recoltează numai pentru fibrinogen, se vor extrage 1 – 2 ml într – 

un vacuumtainer care se aruncă, apoi, în alt vacuumtainer, se recoltează 

proba de analizat 

 Recipient de recoltare 

 Vacuumtainer cu citrat de sodiu 3,8% – capac bleu 

 Cantitate recoltată – cât permite vacuumul  

 Prelucrare necesară după recoltare 

Se lucrează imediat sau se separă plasma imediat și se congelează la          

-20
o
C 

Stabilitate probă 

 Plasma separată este stabilă câteva luni la -20
o
C 

 Plasma congelată nu trebuie să se dezghețe în timpul transportului 
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5.3. RECOLTAREA PROBELOR PENTRU ANALIZE DE 

IMUNOLOGIE: 

 Pregatire pacient – à jeun  

 Specimen recoltat – sânge venos 

 Recipient de recoltare – Vacuumtainer cu activator de coagulare pentru 

separarea serului (capac roșu) 

 Cantitate recoltată - 6 ml 

 Stabilitate probă 

Serul separat este stabil: 

 maxim 72 ore la + 4
o
C 

 6 luni la – 20
o
C 

5.4. RECOLTAREA PROBELOR PENTRU EXAMENE 

BIOCHIMICE DIN SER: 

 Pregatire pacient – à jeun 

 Specimen recoltat – sânge venos 

 Recipient de recoltare – Vacutainer cu activator de coagulare pentru 

separarea serului (capac roșu) 

 Cantitate recoltată – 6 ml 

 Stabilitate proba – Fiecare analiză este caracterizată printr-un timp de 

stabilitate propriu, în condiții de temperatură date 

5.4.1. Cerințe speciale de recoltare pentru analize biochimice: 

 Glucoză serică 

Pregătire pacient: cel puțin 8 ore de la ultima ingestie de alimente 

 Colesterol total, HDL colesterol 

Pregătire pacient: 

 pacientul va respecta o dietă neschimbată timp de 3 săptămâni inainte de 

recoltare 
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 se recomandă să nu mânânce 12 – 14 ore înainte de recoltare 

 se recomandă abstinența de alcool 72 ore înainte de recoltare 

Procedura de prelevare a sângelui venos – garoul nu va fi menținut mai 

mult de 2 minute 

 Trigliceride 

Pregătire pacient: 

 pacientul va respecta o dietă neschimbată timp de 3 săptămâni inainte de 

recoltare 

 se recomandă să nu mănânce 12 – 14 ore înainte de recoltare 

 se recomandă abstinența de alcool 72 ore înainte de recoltare 

 Calciu seric 

Pregătire pacient: 

Nu se poate face determinarea calcemiei la pacienți tratați cu EDTA 

(ACIDUL ETILENDIAMINOTETRAACETIC) sau care au primit substanțe 

de contrast radiologic 

Procedura de prelevare a sângelui venos: 

La recoltare se va evita staza venoasă cu garoul. Dacă folosirea garoului 

este indispensabilă proba se va preleva la mai mult de 1 minut de la restabilirea 

circulației. La recoltare și ulterior, la lucrul efectiv nu se vor utiliza mănuși 

pudrate cu carbonat de calciu (spălați mănușile în apă curgătoare fără săpun sau 

detergenți) 

 Magneziu seric 

Pregatire pacient: à jeun 

Recomandări: 

 nu faceți staza venoasă cu garoul 
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 nu folosiți mănuși pudrate cu talc (stearat de magneziu); spălați mănușile 

cu jet de apă fără săpun sau detergenți 

 Sideremie 

Pregătire pacient: à jeun 

Recomandări: 

 recoltarea se face dimineața 

 se va recolta înainte de instituirea tratamentului cu fier sau transfuzii de 

sânge Dacă pacientul a fost transfuzat, recoltarea se amână câteva zile 

după data transfuziei 

 se recoltează înaintea altor probe care necesită prezența de anticoagulant 

în tubul de recoltare 

 Proteine totale serice 

Pregatire pacient: à jeun 

Recomandări: 

 Venostaza va fi minimă și nu va fi prelungită 

 Aspartataminotransferaza, Alaninaminotransferaza 

Pregătire pacient: à jeun sau postprandial 

 Gamaglutamiltansferaza 

Pregătire pacient: à jeun 

Recomandări: 

 nu mănâncă 8 ore înainte de recoltare 

 nu se recomandă recoltarea de sânge pentru determinarea 

gamaglutamiltransferazei, la pacienți tratați cu fenitoin sau cu 

fenobarbital (valori mult crescute) 

 Electroforeza proteinelor serice 
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Pregatire pacient: à jeun  

Specimen recoltat: sânge venos 

5.5. RECOLTAREA URINEI PENTRU EXAMENUL SUMAR DE 

URINĂ: 

Specimen recoltat 

Prima urină de dimineață. Pacientul va fi sfătuit să aducă, la 

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE, proba de urină în maxim 2 

ore din momentul recoltării. Dacă acest lucru nu este posibil va menține proba 

la temperatura + 2ºC - + 8ºC 

Recipient de recoltare – eprubetă sau pahar de plastic (de unică folosință) 

pentru urină 

Cantitate recoltată – 10 – 100 ml 

Stabilitate probă 

 2 ore la temperatura camerei 

 până la sfârșitul zilei, la + 2°C - + 8°C 

5.6. RECOLTAREA PROBELOR PENTRU EXAMENE 

MICROBIOLOGICE: 

Cerințe specifice examenului microbiologic: 

Recoltarea înaintea instituirii tratamentului antimicrobian topic (local) 

sau general. Dacă acesta a fost instituit, va fi consemnat în lista de lucru ce 

însoțește produsul la LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 

Se vor respecta regulile de transport si conservare de produs patologic 

5.6.1. Recoltarea exsudatului faringian: 

Materiale necesare: 
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 Tampoane sterile de uz general 

 Apăsător de limbă steril (de preferat de unică folosință) 

 Sursa de lumină 

 Mască pentru protecția operatorului 

Pregătirea pacientului pentru prelevare: 

Pacientul va fi informat asupra procedurii de prelevare 

Operatorul se va asigura că pacientul nu a ingerat alimente și nu și – a făcut 

toaleta gurii cu cel puțin 3 – 4 ore înainte de prelevare. De asemenea, se va 

informa dacă pacientul este sub tratamentul cu antimicrobiene 

Procedura de prelevare: 

Pacientul este așezat pe un scaun cu fața spre lumină, cu gâtul în ușoară 

extensie, cu ceafa sprijinită de spătarul scaunului. În condiții de iluminare 

adecvată se deprimă baza limbii cu apăsătorul steril și în timp ce pacientul 

pronunță vocala „A”, se șterg cu tamponul, ferm, dar nu brutal, amigdalele și 

peretele posterior al faringelui, vizând zonele inflamate, ulcerate, depozitele 

purulente. Când există false membrane, acestea se desprind ușor la periferie și 

se tamponează mucoasa subiacentă. Atât la introducerea, cât și la scoaterea 

tamponului din faringe se va evita atingerea bazei limbii sau a palatului moale. 

Se reintroduce tamponul în tubul protector etichetat și inscripționat cu numărul 

unic de înregistrare al probei 

Transportul probei: 

Proba va fi transportată la LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE, 

în vederea însămânțării în maxim o oră. În situația în care se suspectează o 

infecție cu germeni sensibili în mediul exterior (DE EXEMPLU: 

MENINGOCOC), tamponul trebuie însămânțat imediat pe medii adecvate 
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5.6.2. Recoltarea exsudatului nazal: 

Materiale necesare: 

 Tampon steril de uz general 

Procedura de prelevare: 

Operatorul șterge pe rând vestibulul foselor nazale cu tamponul, executând 

mișcări blânde de rotire și insistând pe planșeul acestora 

RECOLTAREA ȘI TRANSPORTUL SECREȚIILOR CĂILOR 

RESPIRATORII INFERIOARE (SPUTEI): 

 Se explică pacientului diferenţa între spută, salivă și secreţie 

rinofaringiană înghițită și expectorată 

 Sputa emisă spontan se recoltează dimineaţa, când schimbarea poziţiei 

din clinostatism în ortostatism favorizează eliminarea secreţiilor bronșice. 

Pacientul elimină secreţiile nazofaringiene, se spală pe dinţi, se clăteşte 

abundent gura cu apă și se efectuează gargara profundă cu ser fiziologic. 

Sputa se obţine după o tuse profundă, se expectorează în recipient steril, 

cu capac înșurubabil 

5.6.3. Recoltarea urinei pentru urocultură: 

Pregătirea pacientului: 

Pacientul/a va fi sfătuit să – și facă toaleta riguroasă a organelor genitale 

înainte de prima micțiune de dimineață: spălare cu apă și cu săpun, clătire 

abundentă și tamponare cu hârtie igienică 

Procedura de prelevare: 

Va deschide cu grijă recipientul steril destinat recoltării urinei, fără a – i 

atinge marginile 
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Pacientul/a va începe să urineze în vasul de toaletă și de la mijlocul jetului va 

prelua în recipient 10 – 100 ml urină. Va închide cu grijă capacul recipientului 

cu urina și va căuta să ajungă cu proba recoltată în cel mult 2 ore la 

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE. Dacă acest lucru nu este 

posibil va menține proba la 4 – 8ºC 

Momentul recoltării: prima urină de dimineață sau la cel puțin 3 ore de la 

micțiunea anterioară 

Cantitatea necesară: 20 ml pentru o urocultură obișnuită și 50 – 100 ml în 

situații speciale 

Transportul și conservarea probei: 

În cazul în care urina a fost prelevată de către pacient la domiciliu, acesta o 

va aduce la LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE, în maxim 2 ore 

de la recoltare, ferită de temperaturi excesive. Imediat după recoltare, până în 

momentul în care va fi adusă la LABORATORUL DE ANALIZE 

MEDICALE proba va fi ținuta la 4 – 8
0
C 

La primirea probei în LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE, în 

afara datelor necesare identificării probei, cererea de analiză trebuie să cuprindă 

în mod expres următoarele informații: 

 diagnosticul clinic 

 tipul prelevatului (tehnica de recoltare) 

 ora precisă a prelevării 

 dacă pacientul a fost sub cură de diureză sau antimicrobiană 

 examenul solicitat (urocultura cantitativă, depistarea unui anume patogen 

etc) 

La primirea probelor de urină în LABORATORUL DE ANALIZE 

MEDICALE, se va verifica: 
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 dacă informațiile necesare sunt corect completate 

 dacă probele recoltate cu mai mult de 2 ore în urmă au ajuns refrigerate 

 dacă volumul probei este suficient 

 dacă recipientul este corespunzător tipului de prelevat și examenului 

solicitat. 

Probele sosite în LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE, vor fi 

imediat refrigerate la 4
0
C (în aceste condiții proba poate fi menținută 24 ore) 

5.6.4. Recoltarea materiilor fecale pentru examen coproparazitologic: 

Pentru examenul coproparazitologic lingurița se introduce în coprorecoltorul 

fără mediul de conservare. Se va înșuruba cu grijă capacul pentru a nu exista 

scurgeri de lichid și se va aduce la LABORATORUL DE ANALIZE 

MEDICALE, într – o pungă de plastic, ermetic închisă, în maxim 2 ore. Proba 

recoltată pe mediul de conservare poate fi păstrată la domiciliu la temperatura 

camerei 6 – 12 ore 

Prelevarea materiilor fecale pentru controlul purtătorilor intestinali de 

germeni patogeni (controlul la angajare și controlul periodic) 

În această situație se va ține seama ca germenii patogeni intestinali, dacă există, 

sunt în număr foarte mic și neuniform repartizați în bolul fecal. Pentru 

mobilizarea acestora din intestin, obligatoriu, prelevarea materiilor fecale se va 

face din al doilea scaun după ce subiectul a ingerat o doză de purgativ salin. 

Rezultate superioare se obțin când se prelevă 3 probe de materii fecale în 3 zile 

succesiv 

PRELEVAREA PUROIULUI DIN ARSURI, PLĂGI, LEZIUNI 

SUPERFICIALE: 

 Suprafaţa zonei de recoltare se spală cu soluţie salină sterilă pentru 

îndepărtarea exsudatului stagnant, prelevarea se face dintr-o zonă lipsită 

de țesut necrotic 
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 Vârful unui tampon steril umectat în soluţie salină sterilă se învârte ferm 

pe o arie de 1 cm, timp de 5 secunde, astfel încât, să se producă o uşoară 

sângerare 

Prezența celulelor epiteliale în produsul recoltat poate indica faptul că 

prelevatul este superficial, germenul izolat să nu aibă rol etiologic; din leziunile 

superficiale cronice (ulcer de gambă, picior diabetic) se recoltează produsul 

patologic în vederea examenului bacteriologic doar în cazul unor semne clare de 

infecţie, deoarece de regulă există o floră de contaminare bogată iar cultivarea 

nu oferă informaţii suficient de pertinente pentru a stabili rolul germenilor 

izolaţi în cauzarea infecţiei 

6. RESPONSABILITĂȚI: 

6.1. Șeful de LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE:  

 Instruiește personalul responsabil de recoltarea probelor, cu privire la 

prezenta procedură 

 supraveghează activitatea de recoltare a probelor 

6.2. Responsabilul de analiză: 

 Instruiește personalul responsabil de recoltarea probelor, cu privire la 

prezenta procedură 

 supraveghează activitatea de recoltare a probelor 

6.3. Asistentul (a) medical (ă):  

 Recoltează probele biologice 

 informează pacientul cu privire la condițiile de recoltare 

 se informează asupra condițiilor în care s – a efectuat recoltarea probei de 

către pacient și respinge probele incorect recoltate sau transportate la 

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE 
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PROTOCOL DE RECOLTARE PROBE (751 – 08 Rev 1) 

1. GENERALITĂȚI PRIVIND RECOLTAREA PROBELOR 

BIOLOGICE ȘI A PRODUSELOR PATOLOGICE – ÎN 

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE: 

1.1. SOLICITAREA ANALIZELOR: 

 se face în scris de către medicii curanţi specialiști sau primari, indiferent de 

specialitate printr-un bilet de trimitere semnat și parafat; biletul de trimitere 

trebuie sa conţină obligatoriu următoarele date: numele bolnavului, codul 

numeric personal (C.N.P.), diagnosticul medicului curant, numele 

cabinetului emitent, numele și codul de parafă al medicului curant 

 În cazul în care solicitarea vine din partea pacienţilor, aceştia completează 

un buletin de solicitare al analizelor medicale emis de laborator (vezi 

modelul) (vezi formularul numărul 1 – PAGINILE 187 – 189) 

 Buletinul de solicitare al analizelor se completează astfel: rubricile 

referitoare la identificarea pacientului se completează de către pacient cu 

datele din actele personale cu/fără ajutorul persoanei care face înregistrarea 

buletinului, iar rubricile referitoare la proba prelevată sunt completate de 

către persoana care recoltează proba 

 Recepţia biletelor de trimitere de la medicul curant sau completarea 

buletinului de solicitare a analizelor se face dimineaţa, între orele 8.
15

 – 

10.
15

, în timpul programului zilnic de recoltare, preferabil înainte de 

recoltarea probei sau la recepţia probei în laborator 
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FORMULAR PENTRU ANALIZE MEDICALE LA CERERE ÎN 

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE: 

NUME_______________________________________ 

PRENUME___________________________________ 

CNP_________________________________________ 

ADRESA_____________________________________ 

DATA________________________________________ 

NUMĂR DE ANALIZE SOLICITATE____________ 

SEMNĂTURA PACIENTULUI__________________ 

A. HEMATOLOGIE 

1.HEMOLEUCOGRAMA COMPLETĂ (23 PARAMETRI) 

2. VSH 

3.TIMP DE SÂNGERARE; TIMP DE COAGULARE 

4. INR   

5.APTT 

6. DETERMINARE GRUP SANGUIN OAB  

7. DETERMINARE GRUP SANGUIN +RH 

B. BIOCHIMIE 

1. UREE SERICĂ 

2. ACID URIC SERIC 

3. CREATININĂ SERICĂ 

4.CALCIU SERIC TOTAL 

5.CALCIU IONIC SERIC 

6. MAGNEZEMIE 

7.SIDEREMIE 

8.COLESTEROL SERIC TOTAL 
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9.TRIGLICERIDE 

10.HDL COLESTEROL 

11.LDL COLESTEROL 

12.PROTEINE TOTALE SERICE 

13.TGO 

14.TGP 

15.FOSFATAZA ALCALINĂ 

16.FIBRINOGEN 

17.GAMA GT 

18.LDH 

19.BIRILUBINA T+D+I 

20. HbA1C 

C. IMUNOLOGIE 

1.FACTOR REUMATOID 

2. ASLO 

3.RPR 

4.PSA 

5.PROTEINA C REACTIVĂ 

6.TEST HIV (LA GRAVIDE) 

7. TSH 

8.FT4 

9.AG.HBs (screening) 

10. AG. HELICOBACTER  PYLORI 

11.AC. HELICOBACTER  PYLORI 

12.ANTI HCV 

13.CONFIRMARE TPHA 
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D.EXUDAT FARINGIAN 

1.CULTURA (INCLUDE ȘI ANTIBIOGRAMA) 

G. EXAMEN SPUTĂ 

1. EXAMEN MICROSCOPIC NATIV 

2. EXAMEN MICROSCOPIC COLORAT GRAM 

H. ANALIZE DE URINĂ 

1. EXAMEN COMPLET DE URINĂ (SEDIMENT+SUMAR) 

2. UROCULTURA 

3. DOZARE GLUCOZĂ 

4. DOZARE PROTEINE URINARE 

I. EXAMENE MATERII FECALE 

1. EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC (3 PR.) 

2. COPROCULTURA (INCLUSIV ANTIBIOGRAMA) 

3. REACȚIA ADLER (PENTRU SÂNGERĂRI OCULTE) 

J. EXAMENE DIN SECREȚII VAGINALE 

1. EXAMEN MICROSCOPIC NATIV 

2. EXAMEN MICROSCOPIC COLORAT 

3. CULTURA (INCLUSIV ANTIBIOGRAMA) 

4. EXAMEN CITOLOGIC 

K. EXAMENE DIN SECREȚII URETRALE, OTICE, NAZALE ETC., ȘI 

PUROI 

1. EXAMEN MICROSCOPIC COLORAT 

2. CULTURA (INCLUSIV ANTIBIOGRAMA) 
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1.2. Analizele medicale efectuate în LABORATORUL DE ANALIZE 

MEDICALE în funcţie de proba biologică prelevată, 

anticoagulanți/aditivi folosiţi, precum și colectoare folosite: 

PROBA 

BIOLOGICĂ 

ANTICOAGULANT 

/  

ADITIVI 

VACUTAINER / CONTAINER 

(VOLUM) 

ANALIZE MEDICALE - DESCRIERE 

Sânge EDTA K3 5.4 mg Dop violet (3 ml) Hemogramă cu 23 parametri 

Sânge Citrat Na3  0,4 ml (4 

NC – 0.129 M - ESR) 

  Dop negru (1,6 ml) V.S.H. (VITEZA DE SEDIMENTARE A 

HEMATIILOR) 
Sânge EDTA K3 5.4 mg Dop violet (3 ml) Hemoglobină glicozilată Hb A1c 

Plasmă Citrat Na3 3,8 % Dop albastru (2,7 ml) Fibrinogen 

Plasmă Citrat Na3 3,8 % Dop albastru (2,7ml) Timp de protrombina Quick 

Sânge capilar  - Timp de sângerare 

Sânge capilar  - Timp de coagulare 

Plasmă Citrat Na3 3,8 % Dop albastru (2,7 ml) A.P.T.T. (TIMP DE TROMBOPLASTINĂ 

PARȚIALĂ ACTIVAT) 

Sânge Citrat Na3  0,4 ml (4 

NC – 0.129 M - ESR) 

Dop negru (1,6 ml) Grupa sanguină (O.A.B.) 

Sânge Citrat Na3  0,4 ml (4 

NC – 0.129 M - ESR) 

Dop negru (1,6 ml) Determinarea factorului Rh 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Uree serică 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Creatinină serică 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Acid uric seric 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) G.O.T./A.S.A.T./A.S.T. 

(TRANSAMINAZĂ GLUTAMICĂ 

OXALOACETICĂ / 

AMINOTRANSFERAZA ASPARTAT ) Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) G.P.T./A.L.A.T./A.L.T. 

(TRANSAMINAZĂ GLUTAMICĂ 

PIRUVICĂ / AMINOTRANSFERAZA 

ALANINĂ) 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) G.G.T. - Gamaglutamiltransferaza 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Bilirubina totală 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Bilirubina directă 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Bilirubina indirectă 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Fosfatază alcalină 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) L.D.H. - Lactatdehidrogenază 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) C.P.K. - Creatinfosfokinază 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Amilaza serică 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Proteine totale serice 
Urină  Recoltor urină (aproximativ15 ml) Proteinurie 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Sideremie 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Sodiu seric Na 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Potasiu seric K 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Fosfor seric P 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Magneziu seric Mg 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Clor seric CI 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Calciu seric Ca 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Calciu ionic Ca 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Trigliceride 
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Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Colesterol seric total 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) H.D.L. Colesterol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spută - Recipient steril Examen bacteriologic (Floră Banală, BK) 

 

 

 

 

    
Ser   Dop roşu (4 sau 6 ml) L.D.L. Colesterol 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Glucoză serică 
Urină  Recoltor urină (aprox.15 ml) 

 

Glucoză urinară 

 Urină  Recoltor urină (aprox.15 ml) Examen de urină 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Factor reumatoid - Latex FR  

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Proteina C reactivă - Latex PCR  

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) ASLO latex (determinarea Anti – 

Streptolismului O SLIDE TEST) 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) T.S.H. - Hormon de Stimulare Tiroidiană 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) FT4 - Tiroxina Liberă 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) P.S.A. (antigen specific prostatic –  

Semicantitativ) 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Ag HBs (Screening VHC) 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Anti HCV (Virusul Hepatitei “C”) 
Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Anti HIV1+2 (Virusul imunodeficieței 

umane) Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) Ac anti Helicobacter pylori – calitativ  

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) RPR (VDRL) syphilis (Rapid Plasma 

reagin)    (Veneral Disease Research 

Laboratory Test) (VDRL) 

Ser  Dop roşu (4 sau 6 ml) T.P.H.A. – syphilis (Treponema – Pallidum 

– Hämagglutinations - Assay) (TPHA) 

Secreție faringiană  Tampon faringian Culturi secreţie faringiană 

Secreție nazală  Tampon faringian Culturi secreţie nazală 

Secreție otică  Tampon faringian Culturi sercreţie otică 

Sercreție genitală  Tampon faringian Culturi secreţie genitală 

Secreție uretrală  Tampon faringian Culturi secreţie uretrală 

Urină  Recipient steril pentru urină 

(aproximativ 15 ml) 

Urocultură 

Materii fecale Mediul de transport 

Cary Blair 

Coprorecoltor Coprocultură 

Materii fecale     Coprorecoltor Examen coproparazitologic 

Secreție vaginală - Tampon faringian Examen citologic vaginal 
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                                                                                                                                         DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ÎNREGISTRARE 

PACIENȚI ȘI 

RAPORTARE 

REZULTATE 

(L.R.I.M.) 

 

751 – 09 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

PAGINA 1 DIN 3 

751 – 05 – ÎNREGISTRARE 

PACIENȚI – LABORATOR 

RADIOLOGIE   

 

 

1. SCOPUL: 

Procedura reglementează modalitățile și responsabilitățile de înregistrare a 

pacienţilor, interpretarea, transcrierea și raportarea rezultatelor în cadrul 

LABORATORULUI DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ din 

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică de către personalul răspunzător de înregistrarea 

pacienţilor, interpretarea, transcrierea și raportarea rezultatelor în cadrul 

LABORATORULUI DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ. 

(L.R.I.M.) 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Înregistrare - document prin care se declară rezultate obţinute sau care 

furnizează dovezi ale actvităţilor realizate. O înregistrare a calităţii furnizează 

dovezi obiective ale gradului de satisfacere a condiţiilor referitoare la calitate (de 

exemplu, înregistrare a calităţii unui produs sau ale eficacităţii de funcţionare a 

unui element ale SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII) 

(S.M.C.). O înregistrare poate fi scrisă sau stocată pe orice suport de date 

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII – (S.M.C.) - sistem de 

management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce 

priveşte calitatea 

L.R.I.M. - LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
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4. RESPONSABILITĂȚI: 

ASISTENTUL MEDICAL:  

 verifică documentele prezentate de către pacient și efectuează înregistrări în 

“Registrul unic de consultații" 

 pregăteşte pacientul și aparatura necesară efectuării exeminării 

MEDICUL SPECIALIST: 

 efectuează examenul solicitat 

 interpretează și trece rezultatul examinării, aplică parafa și semnătura 

5.DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE DOCUMENT TIP DURATA 

DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE PĂSTREAZĂ ARHIVARE 

- Biletul de trimitere Formularul 12 luni La Laborator  

 Fișa de observaţii Formularul 12 luni Pe Secţie Conform 

- Registrul unic de consultații Registrul 12 luni La Laborator Nomenclatorului 

Arhivistic 

 
- Buletinul de analize Formularul 12 luni La Laborator 

- Protocol de Exploatare Formularul 12 luni La Laborator  

- Registrul de programări Registrul 12 luni La Laborator  
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                                                                                                                                   DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ÎNREGISTRARE 

PACIENȚI ȘI 

RAPORTARE 

REZULTATE 

(L.R.I.M.) 

 

751 – 09 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

PAGINA 2 DIN 3 

751 – 05 – ÎNREGISTRARE 

PACIENȚI – LABORATOR 

RADIOLOGIE   

 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI: 

 
 
 
                                                                                       Înregistrare                                                                                                                              Registrul unic de consultații 
                                                                                                                                                                                                                                           conține: 
                                                                                                          - număr curent pacient       
                                                                                                          - nume și prenume pacient      
                                                                                                          - vârsta pacient     
                                                                                                          - C.N.P.      
                                                                                                          - tipul domiciliului pacient-       
                                                                                                          -ului (urban / rural) și locali-    
                                                                                                          -tatea     
                                                                                                          - solicitant radiografie            
                                                                                                          - felul investigației 
                                                                                                          - numărul fișei de observații          
                                                                                                          - rezultat investigație       
                                                                                                          - parafa medicului examina-        
                                                                                                          -tor     
                                                                                                                  

                                                                                                                   
                                   Efectuare radiografie                                                                               
                                    

 

                                               
                          interpretare și transcriere rezultat                       
                           

                                                 

                                               

 
                                        Radiografie 
 

 

                                           

 

 

 
           Pacient internat                                                                                                                Pacient ambulator /policlinică 
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Îngistrare pacient Radiologie convențională - radiografie 

Pacientul este îndrumat / însoțit la secția solicitată având 

asupra sa ”Biletul de trimitere” și „Fișa de observație” (în 

cazul pacienților internați), și cardul de sănătate 

Asistentul medical verifică ”Biletul de trimitere”  

„Fișa de observație”, și cardul de sănătate în 

“Registrul unic de consultații” 

Asistentul medical trece pe „Fișa de observație” numărul 

de ordine 

Se pregătește pacientul, aparatura și echipamentele necesare după care se efectuează radiografia  

Asistentul medical trece în “Registrul unic de consultații” și pe „Fișa de observație” zona 

examinată, codul corespunzător investigației și doza de iradiere la care a fost supus pacientul  

Medicul specialist interpretează rezultatul. Trece pe ”Biletul de trimitere”, rezultatul și aplică parafa 

Asistentul medical trece concluziile rezultatului și doza de iradiere ale investigației în “Registrul unic 

de consultații”. Medicul specialist aplică parafa 

Pacientul internat este îndrumat / condus de către brancardier la secția 

solicitantă împreună cu „Fișa de observație” sau cu ”Biletul de 

trimitere” 

Este înmânat rezultatul pacientului: 

 Buletinul de analiză 

 Rezultatul  

 Cardul de sănătate 

Biletul de 

trimitere 

Fișa de observație 

Buletin de analize 

radioscopie 

Registrul unic de consultații: 

 Internații 

secției pe 

paturi 

 Internare de zi 

 Ambulator / 

policlinică 

 Ambulanță / 

urgențe 

 

 

Registrul unic de 

consultații 

Listă coduri 

investigații 

Biletul de trimitere 

Fișe de 

observație 

Fișa de observație 

Registrul unic de 

consultații 

Biletul de 

trimitere 

Registrul unic 

de consultații 

Biletul de trimitere 

Biletul de 

trimitere 
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                                                                                 Continuare figură pagina 195 

                                                                            

                                           

 

 

 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop proces 
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ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ÎNREGISTRARE 

PACIENȚI ȘI 

RAPORTARE 

REZULTATE 

(L.R.I.M.) 

 

751 – 09 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

PAGINA 3 DIN 3 

751 – 05 – ÎNREGISTRARE 

PACIENȚI – LABORATOR 

RADIOLOGIE   

 

 

 
                                                                                                        Registrul unic de consultații: 
                                                                                                        - număr curent pacient  

                                                                                              - nume și prenume pacient    
                                                                                                        - vârsta pacientului             
                                                                                                        - tipul domiciliului pacientului     
                                                                                                         (urban / rural) și localitatea     
                                                                                                        - solicitant ecografie    
                                                                                                        - felul investigației                                                                                                        
                                                                                                        - numărul fișei de observații     
                                                                                                        - rezultat investigație                                                                                                    
                                                                                                        - parafa medicului examinator      
                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                

 

 
                                     Efectuare ecografie 
 
                                                                                                                                                                                                                               - date identificare pacient 
                                                                                                     - solicitant / secție 
                                                                                                     - data / ora programată       
                                                                                                         

                                                                                                       

                                                                                                       
În cazul Fișelor de observație 
se trece codul investigației 
și se aplică parafa și semnă- 
-tura 
 

 

 

 
Se trimite ”Fișa de observa- 
-ție” solicitantului 
 

 
 

                                                                                               

 

Înregistrare pacient Ecografie abdomino – pelviană 

Pacientul este îndrumat / însoțit la secția solicitată având asupra sa ”Biletul de 

trimitere” și „Fișa de observație” (în cazul pacienților internați), cardul de sănătate 

În funcție de examinările solicitate (programări și 

urgențe) se efectuează ecografiile 

Asistentul medical verifică ”Biletul de trimitere” și „Fișa 

de observație” în “Registrul unic de consultații” 

Registrul unic de 

consultații: 

 Internații 

secției pe 

paturi 

 Internare 

de zi 

 Ambulator 

/ 

policlinică 

 Ambulanță 

/ urgențe 

 

 

Biletul de 

trimitere 

Stop proces 

Biletul de 

trimitere 

Registrul programări 

Solicitările care nu sunt urgențe sunt programate la examinare de către 

Asistentul medical 

Medicul specialist interpretează rezultatul
 

Asistentul medical trece rezultatul pe „Protocol explorare” și 

concluzia investigației în “Registrul unic de consultații” 

Protocol de explorare ecografie 

abdomino - pelviană 

Registrul unic de consultații 

Medicul specialist aplică parafa pe „Protocol explorare” și în 

“Registrul unic de consultații” 

Protocol de explorare ecografie 

abdomino - pelviană 

Registrul unic de consultații 

Medicul specialist înmânează pacientului rezultatul investigației 

Fișa de observație 

Fișa de observație 
Protocol de explorare ecografie 

abdomino - pelviană 

Fișa de 

observație 
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ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

RECUPERARE 

MEDICINĂ FIZICĂ 

ȘI BALNEOLOGIE 

 

751 – 10 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTOR MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 2 

TRATAMENT 

FIZIOTERAPEUTIC 

 

                                                                 
1. SCOPUL: 

Stabilirea unui mod documentat de realizare a procesului de tratament 

fizioterapeutic care se desfășoară în cadrul LABORATORULUI DE 

RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE (L.R.M.F.B.) DIN 

CADRUL SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică tuturor pacienţilor Laboratorului de Recuperare 

Medicină Fizică și Balneologie (L.R.M.F.B.) și personalului care îl deservește  

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

B.T. - Bilet de trimitere 

Cardul de sănătate 

4.RESPONSABILITĂȚI: 

MEDICUL: 

 Examinează, prescrie tratamentul și monitorizează evoluţia pacientului 

ASISTENTUL,(A): 

 pregăteşte toate elementele necesare realizării tratamentului fizioterapeutic 

 realizează etapele tratamentului fizioterapeutic 

COD DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PASTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Registrul de Consultații Registrul Perioada valabilității La Secţie 5 ani 

- Fișă de Tratament Balnear Formularul Perioada valabilității La Secţie 5 ani 

- Registrul de Proceduri de Tratament Registrul Perioada valabilității La Secţie 5 ani 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

RECUPERARE 

MEDICINĂ FIZICĂ 

ȘI BALNEOLOGIE 

 

751 – 10 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 2 

TRATAMENT 

FIZIOTERAPEUTIC 

 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                 Nu, cu modificare de tratament                                                                                       NU cu Biletul de Trimitere       
                                                                                  (B.T). către altă Specialitate        
 

 
                                                             DA   
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biletul de Trimitere 

Registrul de Proceduri 

de Tratament 

 

Fișa de Tratament 

Registrul de Consultații 

Registrul de Proceduri de Tratament 

Consultații de Specialitate – Cabinetul de Fizioterapie 

Asistenta Medicală de Fizioterapie preia documentele pacientului și 

pregătește toate elementele necesare realizării tratamentului 

Medicul Fizioterapeut modifică 

tratamentul inițial 

La finalul tratamentului, Medicul Fizioterapeut notează pe Biletul 

de Trimitere tratamentele efectuate și evoluția pacientului 

Asistenta Medicală de Fizioterapie aplică pacientului zilnic tratamentul 

prescris 

La mijlocul perioadei de tratament, Medicul Fizioterapeut realizează un 

control medical pentru a decide modul de continuare a tratamentului 

Pacientul continuă tratamentul fizioterapeutic prescris inițial 

Pacientul se prezintă la Laboratorul de Recuperare Medicină Fizică  și 

Balneologie (L.R.M.F.B.), cu Biletul de Trimitere, cardul de sănătate de la 

medicul de familie sau la medicul specialist 

Medicul Fizioterapeut 

prescrie un Bilet de 

Trimitere către alt Cabinet 

de Specialitate și decide 

întreruperea Tratamentului 

Fizioterapeutic 

Medicul Fizioterapeut recomandă pacientului să se prezinte cu 

Scrisoarea Medicală la Medicul de Familie / Cabinetul de Specialitate 

Se continuă 

tratamentul 

inițial? 
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ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

RECUPERARE – 

ORTOPEDIE – 

TRAUMATOLOGIE 

(R.O.T.) 

 

751 – 14 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 2 

RECUPERARE – ORTOPEDIE – 

TRAUMATOLOGIE (R.O.T.) 

 

 

1. SCOPUL: 

Scopul acestei proceduri este stabilirea regulior specifice pentru desfășurarea 

activității de recuperare, ortopedie, traumatologie, în cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA, precum şi stabilirea responsabilităţilor aferente acestui 

proces 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Prezenta procedură se aplică în cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Analiză - activitate de determinare a potrivirii, adecvanţei şi a eficienţei în 

ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor sale 

Sistem de Management al Calităţii – S.M.C. - sistem de management prin 

care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea 

I.L. - INSTRUCŢIUNE DE LUCRU 

4. RESPONSABILITĂŢI: 

MEDICUL CURANT 

MEDICUL ANESTEZIST 

ASISTENTUL MEDICAL 
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5. DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DOCUMENT DENUMIRE DOCUMENT PĂSTRARE UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

423 – 01 – 05  Registrul de intrări - ieşiri Perioada 

valabilităţii 

La Asistent 3 ani 

- Fişa de observaţie Perioada 

valabilităţii 

La Medic 3 ani 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

RECUPERARE –

ORTOPEDIE – 

TRAUMATOLOGIE 

(R.O.T.) 

 

751 – 14 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 2 

RECUPERARE – ORTOPEDIE – 

TRAUMATOLOGIE (R.O.T.) 

 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   NU 

                                         

 

 

                                               DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientul ajunge la secția ortopedie 

Pacientul este internat conform 

programării
 

STOP PROCES 

Registrul  programări 

Fișa de Observație 

Registrul de intrări – ieșiri 

Fișa de Observație 

Fișa de Observație 

Registrul de intrări – ieșiri 

Medicul Curant consultă pacientul, îi 

prescrie tratament medicamentos și 

completează “Fișa de observație” 

Medicul Curant și Medicul anestezist 

evaluează riscul operator și anestezisc și 

îl comunică pacientului 

Pacientul este pregătit în vederea operației 

Are loc intervenția chirurgicală 

Medicul chirurg decide momentul externării. La externare se completează F.O. (FOAIA 

DE OBSERVAȚIE) și Registrul de Intrări – Ieșiri 

Procedura A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE – INTENSIVĂ) 

STOP PROCES 
Pacientul își dă 

consimțământul? 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

TRATAREA 

PACIENȚILOR ÎN 

CADRUL 

SECȚIILOR ȘI 

EXTERNAREA 

PACIENȚILOR 

 

751 – 12 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTOR MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

TRATAREA PACIENȚILOR ÎN 

CADRUL SECȚIILOR ȘI 

EXTERNAREA PACIENȚILOR 

 

1. SCOPUL: 

Stabilirea unui mod documentat de realizare a procesului de tratare a 

pacienților internați (pentru mai mult de 12 ore), în secțiile de specialitate: Interne, 

Pediatrie, Chirurgie, Ginecologie, Obstetrică și a procesului de externare a 

pacienților din cadrul acestor secții 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică tuturor pacienților internați (pentru mai mult de 12 ore) 

în secțiile de specialitate: MEDICINA INTERNĂ, NEUROLOGIE, 

PEDIATRIE, CHIRURGIE GENERALĂ, OBSTETRICĂ, GINECOLOGIE, 

RECUPERARE I, RECUPERARE II, RECUPERARE III, RECUPERARE 

CARDIO – VASCULARĂ, A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE – INTENSIVĂ), 

NEONATOLOGIE DIN CADRUL SPITALULUI DE RECUPERARE 

BORȘA 

3. DEFINIȚII / PRESCURTĂRI: 

M.F. – Medicul de Familie 

O.G. – Obstetrică – Ginecologie 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

Medicul din Secţii (cu excepţia Medicilor Chirurgi, O.G. 

(OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE), Anesteziști): 

 examinează și monitorizează evoluţia pacientului zilnic  

 stabilește analizele medicale necesare a fi realizate de către pacient 
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 prescrie tratamente pacienţilor 

 decide externarea pacientului sau transferul pe altă secţie 

 elaborează și predă pacientului documentele necesare externării 

Medicul Chirurg / O.G. (OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE): 

 realizează operaţii conform Protocolului Sala de Operaţie 

Medicul Anestezist: 

 realizează examinarea înainte de operaţie a pacientului 

 anesteziază pacientul 

 supraveghează pacientul în A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE - 

INTENSIVĂ) 

Asistentul (a) (șefă, șefa de tură): 

 stabilește necesarul de medicamente 

 ridică medicamentele de la farmacia spitalului 

 administrează pacienţilor tratamentul medicamentos 

 pregăteşte pacientul pentru vizită, operaţie, recoltare probe 

 recoltare de probe biologice 

 înregistrează externarea pacientului în registrul internări – externări al secţiei  

Biroul Internări – Externări: 

 înregistrează externarea pacienţilor în Registrul Unic de Internări – Externări  
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5.DOCUMENTE AFERENTE: 

CO

D 

DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Plan de Investigaţie și Tratament Formularul Perioada 

valabilității 

La Secţie  

- Schema de Tratament Formularul Perioada 

valabilității 

La Secţie  

- Biletul de Ieşire (Externare) Formularul - La pacient  

 Rețeta Compensată Formularul - La pacient  

 Perioada 

valabilității 

La Șeful de  

Secţie 

 

- Scrisoarea Medicală către Medicul de 

Familie 

Formularul - La pacient  

- Fișe de Intervenții Chirurgicale Zilnice Formularul Perioada 

valabilității 

La Secţia de 

Chirurgie / 

OBSTETRICĂ 

– 

GINECOLOGI

E (O.G.) 

Conform 

Nomenclatorului 

Arhivistic 

- Concediul Medical Formularul - La Pacient  

- Biletul de Trimitere către un Cabinet 

Medical 

Formularul - La Pacient 

- Condică Medicamente Registrul Perioada 

valabilității 

La Șeful de  

Secție 

 

- Registrul de Internare – Externare 

(Secţie) 

Registrul Perioada 

valabilității 

La Șeful de  

Secţie 

 

- Registrul de Internare – Externare (Biroul 

de Internări – Externări) 

Registrul Perioada 

valabilității 

La Biroul 

Internări 

Externări 

 

- Fișa de Observaţie Clinică Anestezie Formularul Perioada 

valabilității 

Medicul 

Anestezist 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

TRATAREA 

PACIENȚILOR ÎN 

CADRUL 

SECȚIILOR ȘI 

EXTERNAREA 

PACIENȚILOR 

 

751 – 12 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

TRATAREA PACIENȚILOR ÎN 

CADRUL SECȚIILOR ȘI 

EXTERNAREA PACIENȚILOR 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 
                                               Dacă este cazul 
 
                             Examinare Medic de Specialitate     
                                                                                                                
 
                                                                                                                         

  
                                                   Tipuri de investigații:  
                                                  - Recoltare de probe biologice  
                                                  - Examinare radiologică 

                                        - Ecografie 
                                                  - Investigații interclinice    
                                                  - Investigații la alte spitale (dacă este cazul) 
                                                          
                                                   

 

 
                                                 Secțiile: Interne, Pediatrie,Ginecologie,                                                              Chirurgie, Ginecologie /  
                                                   Obstetrică / Tratament                                                                                Examinare Medicul Anestezist 
                                                    

                                        

 

                                                                                                         
                                                                                                      Operare 
 

                                                                                                        
                                       În funcție de evoluția Pacientului acesta 
                                       poate fi transportat din nou la A.T.I.     
                                       (ANESTEZIE – TERAPIE – INTENSIVĂ)         
                                              

 

 
                            Externare 
                               

                                                              

                 

 

 
                                                                                                    Tratament în urma operației 
                                                      Continuare figură pagina 205 

 

Planul de investigație și tratament 

F.O.C.G. – FOAIA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂ 

Internare Pacienți 

Tratamentul 

Medicamentos 

C.P.U. (Compartiment Primiri Urgențe) 

A.T.I. 

(ANESTEZIE 

TERAPIE  

INTENSIVĂ) 

În ziua internării, Medicul de Secție examinează pacientul și îi stabilește Planul de 

Investigație și Tratament și în (F.O.C.G. – FOAIA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂ) 

Medicul de Specialitate 

stabilește Schema de Tratament 

Asistenta Medicală notează rezultatele acestor investigații în (F.O.C.G. 

– FOAIA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂ) 

Pacientul este supus la investigații 

Medicul de Specialitate (curant) 

stabilește data externării în funcție 

de evoluția pacientului
 

Medicul Anestezist 

examinează pacientul și 

realizează anestezia 

Zilnic, Medicul de Specialitate 

(curant) urmărește evoluția 

pacientului și consemnează în 

F.O.C.G. – Foaia de Observație 

Clinică Generală
 

Zilnic, Pacientului 

i se administrează 

tratamentul 

stabilit 
Medicul de 

Chirurgie / O.G. – 

Obstetrică – 

Ginecologie și Seful 

de Secție de 

Chirurgie / O.G. – 

Obstetrică – 

Ginecologie 

stabilesc data 

intervenției 

chirurgicale
 

Medicul de Specialitate (curant) predă pacientului:  

 Biletul de Ieșire 

 Scrisoarea Medicală către Medicul de Familie 

 Rețetă compensată 

 Concediul Medical 

 Biletul de Trimitere (după caz)  

 

Se realizează operația, respectând 

Protocolul Sălii de Operație 

Pacientul este transportat la A.T.I. 

(ANESTEZIE TERAPIE  INTENSIVĂ) 

Biletul de Ieșire 
Scrisoarea medicală  
Rețetă 

 

Protocolul Sala de Operație 

F.O.C.G. – FOAIA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ 

GENERALĂ 

Fișa de Observație Clinică 

Anestezie 

Fișa de 

Intervenții 

Chirurgicale 

Zilnice 

F.O.C.G. – FOAIA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ 

GENERALĂ (SCHEMA DE TRATAMENT) 
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                                                                                             Continuare figură pagina 206                  Datele din Fișa A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE  
                                                                                         - INTENSIVĂ) sunt transcrise în F.O.C.G. –              
                                                                                          FOAIA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂ               
                                                                                                       

                                                
                                           La externare, Asistenta de pe secție notează Externarea pacientului în Registrul Internări – Externări (ale  
                                           secției) și conduce pacientul la Biroul Internări – Externări. În cadrul Biroului Internări – Externări se  
                                           notează externarea pacientului în Registrul Unic de Internări – Externări                                                
                                                                                                                                                                        

                                                                                         
                                                                   
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primire Pacienți Cabinete Medicale 

Medicul de Specialitate stabilește 

data controlului 

Fișa A.T.I. (Anestezie 

Terapie  Intensivă) 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

TRATAREA 

PACIENȚILOR ÎN 

CADRUL 

SECȚIILOR ȘI 

EXTERNAREA 

PACIENȚILOR 

 

751 – 12 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 3 

TRATAREA PACIENȚILOR ÎN 

CADRUL SECȚIILOR ȘI 

EXTERNAREA PACIENȚILOR 

 

 

 
                                                    medicamente  
 

                                                                                       
                                                                                      Ori de câte ori este nevoie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul Deceselor Medicul și Asistenta au următoarele sarcini: 

1. Constatarea decesului (Responsabil: Medicul și Asistenta) 

2. Pregătirea cadavrului (Responsabil: Asistenta) 

3. Întocmirea, ataşarea biletului însoțitor al cadavrului, completarea foii de 

observaţie (Responsabil: Asistenta) 

4. Asigurarea izolării cadavrului, timp de 2 (două) ore în secţie (Responsabil: 

Asistenta) 

5. Inventarierea obiectelor personale, păstrarea, predarea sub semnătură 

aparținătorilor (Responsabil: Asistenta) 

6. Notarea în Registrul Internare – Externare (Responsabil: Asistenta) 

7. Anunţarea familiei telefonic / telegrafic (Responsabil: Asistenta) 

Condica 

Asistenta  determină necesarul de medicamente, soluții și aparate în 

funcție de stocul existent 

Tratament Medicamentos 

Asistenta  completează condica cu necesarul care este semnat de către 

Medic 

Condicile se depun la Farmacia Spitalului 

Asistenta ridică medicamentele necesare de la farmacia spitalului pe baza Condicii de medicamente  

Asistenta notează în fișa de observații medicamentele administrate pacienților  Caiet de Administrare a Tratamentului 
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8. Transportul cadavrului la morga spitalului și depozitarea în condiţii optime 

(Responsabil: Asistenta) 

9. Întocmirea corectă a actelor necesare în caz de deces (Responsabil: Medicul și 

Asistenta) 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ANESTEZIE 

TERAPIE 

INTENSIVĂ (A.T.I.) 

 

751 – 13 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

ANESTEZIE – TERAPIE - 

INTENSIVĂ 

 

1. SCOPUL: 

Stabilirea unui mod documentat de realizare a procesului de tratare a 

pacienţilor internați la TERAPIE – INTENSIVĂ (T.I.) în cadrul SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORȘA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică tuturor pacienţilor internați în secţia de la TERAPIE 

INTENSIVĂ (T.I.), în cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

A.T.I. – ANESTEZIE – TERAPIE – INTENSIVĂ 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

Medic A.T.I. (anestezist) (ANESTEZIE – TERAPIE – INTENSIVĂ): 

 examinează și monitorizează evoluţia pacientului pe parcursul tratamentului 

 decide transferul la altă secţie sau menţinerea pacientului la TERAPIE 

INTENSIVĂ (T.I.) 

Asistenta A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE – INTENSIVĂ): 

 înregistrează intrarea și transferul pacientului în / și din Terapie Intensivă 

 administrează pacientului tratamentul stabilit de către Medic 

 supraveghează pacienţii din TERAPIE – INTENSIVĂ (T.I.) și anunţă 

Medicul, în caz de complicaţii 

 pregăteşte pacientul pentru vizita medicală și însoțește medicul în timpul 

vizitei 
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 se ocupă de aprovizionarea cu medicamente și alte materiale necesare 

funcţionării secţiei de TERAPIE INTENSIVĂ (T.I.) 

5.DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE TIP 

 

DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

- Fișa A.T.I. (ANESTEZIE – 

TERAPIE - INTENSIVĂ) 

Formularul Perioada valabilității A.T.I. 

(ANESTEZIE – 

TERAPIE - 

INTENSIVĂ) 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

Nomenclatorului 

Arhivistic 

- Caietul de Admistrare a 

Tratamentului 

Registrul Perioada valabilității A.T.I. 

(ANESTEZIE – 

TERAPIE - 

INTENSIVĂ) 

- Registrul de Intrare Ieşire a 

Pacienţilor 

Formularul Perioada valabilității A.T.I. 

(ANESTEZIE – 

TERAPIE - 

INTENSIVĂ) 

- Registrul de Transferuri Sangvine Formularul Perioada valabilității Centrul de 

Transfuzie 

- Cerere de Transfer Sangvine către 

Centru de Transferuri Sangvine 

Formularul 1 an Centrul de 

Transfuzie 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ANESTEZIE 

TERAPIE 

INTENSIVĂ (A.T.I.) 

 

751 – 13 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

ANESTEZIE – TERAPIE - 

INTENSIVĂ 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medicul examinează 
pacientul și prescrie 
tratamentul 
 
                                                                      Dacă pacientul are nevoie de transfuzie sangvină, Medicul întocmește o                                                                      
                                                                                                                                                           Cerere către Centrul de Transfuzii pentru tipul (și cantitatea) de sânge 
                                                                                                                                                           necesar. Asistenta ține evidența transfuziilor în Registrul pentru 
                                                                      Transfuziile Sangvine  
                                                                        
                                                                                                                                                             
  Supravegherea pacientului constă în: 

 Măsurarea și notarea în Foaia 
de temperatură a funcțiilor vi-                                                    Asistenta are responsabilitatea pregătirii pacientului în vederea examinării și furnizării de da-  

                        -tale                                                                                                 -te referitoare la funcțiile vitale, evoluția stării generale ale pacientului, stadiul tratamentu- 
 Verificarea efectuării și planifica-                                                -lui indicat 

 -rea tuturor investigațiilor, con-     
                         -sultațiilor interdisciplinare, re- 
           -coltării de produse biologice,        
           tratamentelor indicate 

 Verificarea stării de igienă a pa- 
-cienților și a saloanelor   

 
Permanent, Asistenta supra- 
-ghează pacienții. În cazul                                                                                                            
anunță medicul                                                                                                                        
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Operare Pacienți 

Tratament 

Medicamentos 

Tratament în cadrul Secției 

Evoluția negativă a pacienților operați si trasferați de la 

A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE - INTENSIVĂ) 

Pacienții sunt transportați la TERAPIE INTENSIVĂ (T.I.) 

Asistenta înregistrează pacientul în Registrul de Intrare - Ieșire a Pacienților în 

A.T.I.(ANESTEZIE – TERAPIE - INTENSIVĂ) 

Medicul întocmește Fișa A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE - 

INTENSIVĂ) (care cuprinde Planul de Tratament) 

 

Zilnic, Asistenta supraveghează și 

administrează Pacientului tratamentul stabilit 

Zilnic, Medicul însoțit de către asistentă urmărește evoluția pacientului și consemnează în Fișa A.T.I. 

(ANESTEZIE – TERAPIE - INTENSIVĂ) (vizita medicală) 

Medicul stabilește data transferului la Secția de Tratament (de unde a fost transferat), în funcție de evoluția tratamentului
 

Pacienții sunt transportați de la TERAPIE INTENSIVĂ (T.I.) la Secția de Tratament (de unde a fost 

transferat) 

Asistenta înregistrează transferul pacientului în Registrul de Intrare 

și Ieșire a Pacienților în A.T.I.(ANESTEZIE – TERAPIE - INTENSIVĂ) 

Registrul de Intrare - Ieșire a Pacienților în A.T.I. 

(ANESTEZIE – TERAPIE - INTENSIVĂ) 

Fișa A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE - INTENSIVĂ) 

Registrul pentru 

Transfuzii Sangvine 

Cerere către Centru 

de Transfuzii 

Fișa A.T.I. (ANESTEZIE – TERAPIE - INTENSIVĂ) 

Registrul de Intrare - Ieșire a Pacienților în A.T.I. (ANESTEZIE 

– TERAPIE - INTENSIVĂ) 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

     DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ANESTEZIE 

TERAPIE 

INTENSIVĂ (A.T.I.) 

 

751 – 13 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTORUL MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 3 

ANESTEZIE – TERAPIE - 

INTENSIVĂ 

 

 

 
                                                   medicamente 
                                                                                                   
                                                                                                 Ori de câte ori este nevoie 
                                                                                                 Verificarea stocului existent – zilnic       
 

                                                                                             

 
                                                         
                                                                       
 
 
                                                                  
                                                            
 
 
                                                                   

                                                                                                                                                   

 

În cazul Deceselor Medicul și Asistenta au următoarele sarcini: 

1. Constatarea decesului (Responsabil: Medicul și Asistenta) 

2. Pregătirea cadavrului (Responsabil: Asistenta) 

3. Întocmirea, ataşarea biletului însoțitor al cadavrului, completarea foii de 

observaţie (Responsabil: Asistenta) 

4. Asigurarea izolării cadavrului, timp de 2 (două) ore în secţie (Responsabil: 

Asistenta) 

5. Inventarierea obiectelor personale, păstrarea, predarea sub semnătură 

aparținătorilor (Responsabil: Asistenta) 

6. Notarea în Registrul Internare – Externare (Responsabil: Asistenta) 

7. Anunţarea familiei telefonic / telegrafic (Responsabil: Asistenta) 

Administrarea Tratamentului Medicamentos 

Asistenta determină necesarul de medicamente, soluții și aparate în funcție de stocul existent 

Asistenta completează condica cu necesarul care este semnat de către Medicul de gardă  Condica 

Condicile se depun la Farmacia Spitalului 

Asistenta ridică medicamentele necesare de la farmacia spitalului pe baza Condicii de medicamente  

Asistenta notează în fișa de observații medicamentele administrate pacienților  Caiet de Administrare a Tratamentului 
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8. Transportul cadavrului la morga spitalului și depozitarea în condiţii optime 

(Responsabil: Asistenta) 

9. Întocmirea corectă a actelor necesare în caz de deces (Responsabil: Medicul și 

Asistenta) 
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                                                                                                                                   DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE 

LUCRU – BLOC 

ALIMENTAR 

 

751 – 14 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   DIRECTOR MEDICAL  

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 1 

BLOC ALIMENTAR 

 

 

DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

 
 

 

 

 

 

Evidența alimentelor din magazie se ține  
cu ajutorul Fișei de Magazie. Intrările 
sunt înregistrate pe bază de Notă de  
Recepție / Factură, iar ieșirile pe  
baza de Liste de Alimente 
Pentru depozitarea produselor în  
frigidere există Grafice de temperatură 
urmărite de Asistenta Dieteticiană (A.D.) 
Din fiecare aliment pregătit se păstrează 
o probă timp de 48 ore în recipienții  
curați, închiși ermetic, etichetați 
cu: data, ora prelevării, conținutul 
recipientului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meniu Zilnic 

Centralizator regimuri cu număr porții 

Rețetar 

Rețetar 

Centralizator mișcare 

Centralizator cantină 

Zilnic (pentru ziua următoare), Asistenta Dieteticiană 

(A.D.), întocmește Lista de Alimente pe baza Meniului 

Zilnic,și a efectivului 

În fiecare dimineață până la ora 1000,Asistenta Dieteticiană 

(A.D.) centralizează bonurile suplimentare (bolnavi noi 

internați) 

Bucătăresele pregătesc mâncarea (în baza 

rețetarului) cu numărul de porții pe regimuri 

Mâncarea se împarte la secții de către Oficianta cu numărul de regimuri pentru fiecare secție  

Mâncarea se distribuie la bolnavi 

STOP 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

   DATA:                        SEMNĂTURA 

 

EVALUAREA 

SATISFACȚIEI 

PACIENȚILOR / 

APARȚINĂTORILOR 

(P.O. PRIVIND 

CHESTIONARUL DE 

FEEDBACK AL 

PACIENTULUI) 

 

P.O. 589/2016 REV. 0 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

  B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 2 

EVALUAREA SATISFACȚIEI 

PACIENȚILOR / 

APARȚINĂTORILOR 

 

 

1. SCOPUL: 

Scopul acestei proceduri este de a monitoriza calitatea serviciilor medicale 

prestate de SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA. Cuantificarea satisfacţiei 

pacienţilor / însoțitorilor constituie un element suport în decizia managerială 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică pentru evaluarea satisfacţiei pacienţilor / aparținătorilor 

(procedura operațională privind chestionarul de feedback al pacientului) 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Satisfacție a clientului - percepţie a clientului despre măsura în care 

cerinţele clientului au fost satisfacute, îndeplinite. Chiar dacă cerinţele clientului au 

fost stabilite cu acesta și au fost îndeplinite, aceasta nu asigură în mod necesar o 

satisfacție înaltă a clientului 

Evaluare - o determinare sistematică a gradului în care o entitate satisface 

criteriile specificate pentru ea. Este o acţiune de aplicare a criteriilor specifice de 

evaluare documentată unui anumit modul, pachet sau produs software, în scopul de 

a determina acceptarea sau eliberarea modulului, pachetului sau produsului 

software 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE (B.M.C.S.M.) 
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CONSILIUL DE ETICĂ 

ȘEFII DE SECȚIE 

COMITETUL DIRECTOR 

5. DOCUMENTE AFERENTE: 

 
COD DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE PĂSTREAZĂ ARHIVARE 

- Evaluarea Satisfacției Pacienţilor / 

Aparținătorilor (P.O. PRIVIND 

CHESTIONARUL DE 

FEEDBACK AL PACIENTULUI) 

Formularul 12 luni Consiliul de Etică, Directorul 

Medical 

5 ani 

- Raport, lunar de evaluare a 

satisfacției pacienţilor / 

aparținătorilor (P.O. PRIVIND 

CHESTIONARUL DE 

FEEDBACK AL PACIENTULUI) 

Formularul 12 luni B.M.C.S.M. (BIROUL DE 

MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE) 

5 ani 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

   DATA:                        SEMNĂTURA 

 

EVALUAREA 

SATISFACȚIEI 

PACIENȚILOR / 

APARȚINĂTORILOR 

(P.O. PRIVIND 

CHESTIONARUL DE 

FEEDBACK AL 

PACIENTULUI) 

 

589/2016 REV. 0 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

  B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 2 

EVALUAREA SATISFACȚIEI 

PACIENȚILOR / 

APARȚINĂTORILOR 

 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea satisfacției pacienților / aparținătorilor 

Acțiuni Corective 

851 - 01 

Acțiuni Preventive și 

îmbunătățirea 

Continuă 851 - 02 

Ședința de Analiză a S.M.C. (SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII) 

Activitatea de evaluare pentru pacienți / aparținători se face lunar 

Chestionarele sunt ridicate de către SECRETARUL CONSILIULUI DE ETICĂ (C.E.) și un reprezentant al BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.). SECRETARUL CONSILIULUI DE ETICĂ (C.E.) întocmește un raport cu privire la rezultatele evaluării. BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) centralizează și întocmește un raport către Directorul Medical trimestrial cu 

problemele ridicate de la toate secțiile, probleme ce pot fi rezolvate în cadrul secțiilor 

Declanșarea evaluării constă în transmiterea către secții  a unui “CHESTIONAR DE EVALUARE A 

SATISFACȚIEI PACIENTULUI / APARȚINĂTORULUI” 

Directorul Medical alături de conducere inițiază Acțiuni de Corecție și dispun măsurile necesare de remediere a 

problemelor 

La sfârșitul fiecărui an, BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) va centraliza 

rezultatele evaluării satisfacției pacientului într – un raport prezentat în cadrul ședințelor de analiză a SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 

CHESTIONAR DE EVALUARE 

A SATISFACȚIEI 

PACIENȚULUI / 

APARȚINĂTORULUI 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

AUDIT INTERN 

 

822 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

 

AUDIT INTERN 

 

1. SCOPUL: 

Această procedură documentează modul în care SPITALUL DE 

RECUPERARE BORȘA, realizează managementul procesului de Audit Intern 

astfel încât să determine dacă SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII (S.M.C.), prin structura de Audit Intern, este conform cu criteriile de 

audit, cerinţele standardului / specificației de referinţă și alte documente proprii; 

implementat și menținut eficace 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică tuturor proceselor SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Audit - proces sistematic, independent și documentat în scopul obţinerii de 

dovezi și a evaluării lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt 

îndeplinite criteriile de audit 

Auditul calității - examinare sistematică și independentă, în scopul de a 

determina dacă activitățile referitoare la calitate și rezultatele aferente satisfac 

dispoziţiile prestabilite, precum și dacă aceste dispoziţii sunt implementate efectiv 

și sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor 

Auditor - persoană calificată și competentă pentru a efectua audituri 

Auditat - organizaţie care este auditată 
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B.M.C.S.M. – BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

Coordonatorul Echipei de Audit Intern: planifică auditul intern, numeşte 

auditorii interni, înștiințează personalul cu privire la data realizării auditului, ține 

şedinţa de deschidere și de închidere a auditului intern, participă la auditul intern 

ca și auditor, stabilește alături de auditori neconformitățile, recomandările de 

îmbunătățire, concluziile auditului 

Auditori: examinează documente și alte dovezi puse la dispoziţie de auditat 

Auditați: pune la dispoziţia auditorilor dovezile solicitate 

5.DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE PASTREAZĂ ARHIVAR

E 

822 – 01 – 01  Plan de audit intern Formularul 12 luni Bibliorafturi, Audituri interne 5 ani 

822 – 01 – 02  Raport de audit intern Formularul 12 luni Bibliorafturi, Audituri interne 5 ani 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

AUDIT INTERN 

 

822 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

 

AUDIT INTERN 

 

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

Situațiile în care se inițiază un audit intern sunt                                                                                                             Criteriile de audit sunt precizate în acest 
de regulă următoarele:                                                                                                                                                        Plan / Program 

 Efectuarea evaluării inițiale                                                                                                                                     
 Derularea programului de audit                                                                                                                  
 La solicitarea conducerii, pentru 

a obține date suplimentare necesare analizei                                                                                                                                                                         MANAGER  
efectuate de către management                                                                                                                                                                                            

 În cazul unor modificări ale                                                                                                                                                                                           
structurii organizatorice 

 Pentru pregătirea în vederea                                                                                                                                                                   MANAGER 
unui audit extern cerut și efectuat de către                                                                                                                                                         
un client sau de către un organism de certi- 
-ficare                                                                                                                                                                                                          copii        

 În cazul în care se constată pro-                                                                                                                                                                     
-bleme legate de procese 
 
 
Auditarea se va face pe compartimente urmă-                                                                                                                                   
-rindu – se  toate procesele din compartiment 
Auditarea ține seama de importanța procese- 
-lor și de neconformitățile sesizate la ultimul  
audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      MANAGER        
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                ECHIPA DE AUDIT 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Toate neconformitățile evidențiate sunt clar                                                                                                       ECHIPA DE AUDIT                                                                                                                                              
și precis documentate pe bază de dovezi                                                                                                                                                                                                                                                  
obiective. Dovezile se obțin prin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Discuții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Examinarea documentelor 
 Observarea activităților și a 

situațiilor 

 

 

 

Se inițiază un audit intern 

Elaborarea Planului / Programului de Audit 

Intern: în LUNA DECEMBRIE a fiecărui an 

Stabilirea auditorilor interni având în 

vedere: 

 Independența acestora 

față de procesul auditat 

 Experiența și instruirea 

necesară pentru 

auditarea procesului 

respectiv 

Şedinţa de deschidere a auditului intern: se va desfășura cu o reuniune de deschidere, a cărui 

obiectiv este de a prezenta scopul auditului și stabilirea unui mod de lucru comun 
 

Înregistrarea neconformităților și a   oportunităţilor de îmbunătățire 

pe "Raportul de Audit Intern" 

Auditul pe proces: examinarea procesului avut în vederea și stabilirea dacă documentele aplicabile și 

implementarea sistemului în zona auditată sunt corecte și complete 
 

Înștiințarea Proprietarilor de Proces care urmează să fie 

auditați (trimite o copie a Planului / Programului de 

Audit Intern), cel puţin cu 1 (una) săptămână înainte de 

audit, sau chiar în ziua auditului, dacă  este vorba de un 

audit neprogramat 

 

A 

Planul / Programul de 

Audit Intern 822 – 01 - 

01 

 

Raport de Audit Intern 822 – 01 – 02 
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                                                                                                                                  DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

AUDIT INTERN 

 

822 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 3 

 

AUDIT INTERN 

 

 

 

Auditatul are responsabilitatea de a 
iniția și a efectua toate acțiunile co- 
-rective necesare pentru a elimina  
neconformitățile trecute în “Raportul 
de Audit Intern” 
                                                                                                                                                                                                 AUDITATUL / PROPRIETARUL DE PROCES AUDITAT 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                 PERSOANA NUMITĂ 

                                                                                                

Auditul este considerat finalizat numai după 

verificarea implementării și închiderea                                                                    NU                                                                                                                                                                         

acțiunilor corective                                                                    
                                                                  
 
                                                                                                                                                    
 

                                                                                                    DA 

  
                                                                                                ECHIPA DE AUDIT 

                                                                                

                                                                                                    MANAGER                                                                                                              

                                                                          

                                           

                                                                                 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                                                                              

A 

“Raportul de Audit Intern” este semnat de către ECHIPA DE AUDIT ȘI DE PROPRIETARUL DE PROCES 

AUDITAT, o copie rămâne la proprietarul de proces, iar originalul este reținut de Coordonatorul echipei  

Soluționarea neconformităților: Măsuri de tratare a neconformităților și 

acţiunile corective adecvate sunt cuprinse în Raportul de Audit Intern 

Stabilire concluzie finală de audit intern 

"Rapoartele de audit intern" sunt utilizate ca și date de intrare la şedinţele de analiză a 

SISTEMULUI DE MANAGEMENT (S.M.) 

La data stabilită pentru verificarea implementării acţiunilor corective, 

auditorii interni efectuează  un audit de eficacitate 

Acțiuni 

corective 

eficace? 

Raport de Audit Intern 

822 – 01 – 02 

 

Raport de Audit Intern 822 – 01 – 02 

 

Raport de Audit Intern 

822 – 01 – 02 

 

Analiza managementului 560 – 01 

AUDITATUL, stabilește noi acțiuni corective de implementat, iar împreună cu 

auditorul șef stabilește data unui nou audit de eficacitate 
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RAPORT DE AUDIT INTERN Nr._______________________ 

 

În data de_____________ /_______ /___________s-a efectuat 

auditarea departamentului___________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

din cadrul SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII. (S.M.C.) 

Procesele auditate au fost: 

Auditorii:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Rezultatele constatate sunt înşirate mai jos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Neconformităţi 

 
Posibilităţi de îmbunătăţire: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Au fost soluţionate neconformităţile de la auditul anterior ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vă rog să nu uitaţi să fie completată cu acţiunile corective / preventive iniţiate, respectiv cu termenele 

de finalizare a acestora cel târziu până în data de_________________________________  

 

Concluziile auditului :____________ data :__________________________________  

 

 

AUDITORI:                                                                        AUDITAȚI: 

 

 

 

 

NUMĂR 

NECONFO

RMITATE 

DESCRIEREA NECONFORMITĂŢILOR: 
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SOLUŢIONAREA NECONFORMITĂȚILOR (822 – 01 – 02 REV 1) 

 

NUMĂR 
NECONFOR

MITATE 

CAUZA CORECȚIE / RESPONSABIL / TERMEN ACȚIUNE CORECTIVĂ / 
RESPONSABIL / TERMEN 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

VERIFICAREA EFICACITĂȚII 
 
 
CONCLUZIILE AUDITULUI:                             DATA: 
 

 

 
 

AUDITORI:                                                                    AUDITAȚI: 
 
 
 

Eficiența acţiunii să fie verificată de: Data propusă:  /      /    Data reală:    /    /     

A fost acţiunea eficace?      □ DA     □ NU Daca NU, noua acţiune corectivă nr: 

Acţiune corectivă închisă    □ DA          Data:    /     /    Aprobarea 

B.M.C.S.M.:____________________________

___ 

                                                                                                                

(semnătura) 
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII                                                      ANEXA NR.2                                                                                              

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN 

NR   /     

PROIECT DE PLAN ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Compartimentul de audit 
public intern 

PLANUL ANUAL DE AUDIT 
PUBLIC INTERN 

Data elaborării: 

 

 Avizat 
Conducatorul entității publice, 
____________________________________ 
 

 
Planul anual de audit public intern 

 

Domen 
-iul  

audita- 
bil 

Denumirea 
misiunii 
de audit 
public 
intern 

Obiectivele 
generale 

ale 
misiunii de 

audit 
public 
intern 

Tipul 
misiunii 
de audit 
public 
intern 

Perioada 
de 

reaiizare a 
misiunii de 

audit 
public 
intern 

Perioada 
supusă 
auditării 

Numărul 
de auditori 
implicați în 
misiunea 
de audit 
public 
intern 

Entitatea 
auditată 

        
        
        
        
        
        
        

Avizat, 
Conducătorul Compartimentului de Audit Public Intern, 

____________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                      DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

 DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

NECONFORMITĂȚILOR 

(PROCES / SERVICIU) 

 

830 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES 

(APROBAT): 

  B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

CONTROLUL 

NECONFORMITĂȚILOR 

(PRODUS / PROCES / 

SERVICIU) 

 

 

1. SCOPUL: 

Procedura descrie modul în care sunt înregistrate, procesate și dispuse 

neconformitățile identificate în funcţionarea SISTEMULUI CALITĂŢII 

SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA. Prezenta procedură descrie 

măsurile întreprinse de SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, pentru 

controlul produselor/ serviciilor/ proceselor, care nu sunt conforme cu cerinţele 

specificate (standarde, legi, practici, reglementări, proceduri interne) și care pot 

conduce direct sau indirect la: 

 rănirea sau îmbolnăvirea angajaţilor sau a persoanelor (pacienţi, însoțitori, 

lucrători etc) care intră în contact cu SPITALUL DE RECUPERARE 

BORȘA 

 daune asupra proprietății SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA, și a 

părților cu care intră în contact (pacienţi, aparținători, furnizori, părți 

interesate, populaţie etc) 

 daune asupra mediului și asupra condiţiilor de lucru 

 deteriorări sau pierderi parţiale sau integrale ale informaţiilor aferente 

prestării serviciilor medicale 

 etc 

Aceste măsuri sunt întreprinse astfel încât să se asigure că nu este permisă 

utilizarea sau procesarea din neglijență a acestora 
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2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Procedura se aplică de personalul din cadrul departamentelor implicate în 

activitățile de identificare, documentare, izolare, evaluare, tratarea produsului / 

serviciului / procesului neconform, inștiințarea funcţiilor implicate și reinspectarea 

după înlăturarea neconformității 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Serviciu – rezultat al unui proces 

Conformitate - îndeplinirea unei cerinţe 

Neconformitate - neindeplinirea unei cerinţe  

Defect – neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenționată sau 

specificată  

Corecţie - acţiune întreprinsă pentru eliminarea unei neconformități 

Tratarea neconformității - acţiuni care urmează a fi întreprinse în legătură 

cu o entitate neconformă existentă, în scopul rezolvării neconformității 

Acceptare în starea realizată (așa cum este) - dispoziţie care permite ca un 

produs / serviciu / lucrare, care are obiectul unei neconformități minore, să fie 

acceptată așa cum s-a realizat, iar lucrarea să poată continua, fiind considerată 

corespunzătoare 

Acceptare condiționată - dispoziţie care permite ca un produs / serviciu / 

lucrare, care face obiectul unei neconformități R.N.C. (Raport de 

neconformitate), să fie acceptat condiţionat, prin derogare, în starea realizată, iar 

lucrarea să poată continua, urmând ca să fie reparată într – un stadiu ulterior și 

verificată înainte de finalizarea acesteia 

Rebut - produs, care fiind supus controlului de calitate, nu este conform 

documentaţiei tehnice sau nu satisface toate condiţiile prescrise, pentru o anumită 
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clasă de calitate, sau nu este conform cu mostra omologată, și/sau nu corespunde 

scopului pentru care a fost destinat 

Reparare - acţiunea întreprinsă pentru remedierea unui produs sau a unei 

lucrări de construcții – montaj, care reprezintă neconformități, printr-o prelucrare 

corespunzătoare, în scopul repunerii produsului sau a lucrării respective, în starea 

de conformitate cu cerinţele specifice, pentru a putea fi utilizată, potrivit destinației 

inițiale 

P.M.C. - PLAN MĂSURI CORECTIVE 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

 Șeful direct din sectorul de activitate / B.M.C.S.M. (BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE)  

 Toate persoanele implicate în procesul de activitate 

OBSERVATORUL PRODUSULUI NECONFORM 

 etichetează când este posibil și izolează produsul / serviciul / procesul în 

zona delimitată la BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

 urmăreşte soluţionarea neconformităților 

5.DOCUMENTE AFERENTE: 

COD DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PASTREAZĂ 

ARHIVARE 

830 – 01 - 01 Plan de Măsuri Corective Formularul 12 luni Bibliorafturi 

Neconformități 

5 ani 
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                                                                                                                          DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

 DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

NECONFORMITĂȚILOR 

(PROCES / SERVICIU) 

 

830 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES 

(APROBAT): 

  B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

CONTROLUL 

NECONFORMITĂȚILOR 

(PRODUS / PROCES / 

SERVICIU) 

 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 

 

 
 
Produsul / Serviciul / Procesul neconform poate fi depistat:                                                                                              Identificatorul Neconformității  
                                                                                                                                                                                                    poate fi: angajați, pacienți, însoți-     

 la recepția și depozitarea produselor                                                                                                                  -tori,furnizori,colaboratori, vecini, 
 la prestarea propriu – zisă a serviciilor medicale                                                                                             autoritate publică 
 la procesele de întreținere                                                                                                                                  
 la procesele administrative                                                                                                                                ȘEFUL DIRECT AL ZONEI / 
 la procesele de comunicare, transmite                                                                                                             DEPARTAMENTULUI /  ECHIPEI 

informații                                                                                                                                                                                 B.M.C.S.M. (BIROUL DE MANAGEMENT 
                                                                                                AL  CALITĂȚII  SERVICIILOR MEDICALE)            
Situații în care poate fi identificată o neconformitate:                                                                                                                                                                                   

 abateri de la procedurile și instrucțiunile 
interne 

 sesizări, reclamații 
 situații de urgență 
 control operațional 
 măsurare și monitorizare 
 evaluarea neconformității                                                                                                                                                      În cazul reclamațiilor de 
 auditul (intern / extern)                                                                                                                                                          la client neconformita- 
 sesizări de la părțile interesate                                                                                                                                              -tea se notează în 
 alte situații                                                                                                                                                                                 Registrul Reclamații 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                        

Acțiunile pot fi îndreptate asupra:                                                                                                                                                     ȘEFUL DIRECT AL ZONEI /  
                                                                                                                                                                                                                 DEPARTAMENTULUI /  ECHIPEI                                           

 produselor (medicamente, ustensile etc.)                                                                                                                  B.M.C.S.M. (BIROUL DE MANAGEMENT      
care pot fi depozitate ca deșeuri în condiții izolate,                                                                                                                        AL  CALITĂȚII  SERVICIILOR MEDICALE) 
sterilizate 

 mediului (apă, aer, sol); de stopare a  
poluării mediului și de aducere a acestuia la parametrii 
inițiali dacă mai este posibil 

 siguranței și sănătății ocupaționale: de  
stopare a efectelor accidentelor și de aducere a mediului 
de lucru la parametrii inițiali dacă mai este posibil 

 securitatea informației: de stoparea a  
pierderilor, deteriorării informațiilor și de refacere a                                                                                                                     ȘEFUL DIRECT AL ZONEI   
proceselor afectate                                                                                                                                                                               / DEPARTAMENTULUI / 
                                                                                               ECHIPEI             
 
Decizia de inițiere a acțiunilor corective se ia în funcție de: 

  frecvența produselor (inclusiv a serviciilor)                                                                                                                                
neconforme de același tip / din aceeași cauză 

 Cantitatea de produse (inclusiv a serviciilor) 
neconforme de același tip / din aceeași cauză 

 Valoarea pagubei produse de neconformități 
 Impactul asupra mediului 
 Pericolul asupra sănătății și a securității  

omului 
                                                                         ACȚIUNE CORECTIVĂ   
                                                                                      CONTINUARE FIGURĂ PAGINA 229 

Controlul Serviciului / Procesului Neconform 

Observarea unei neconformități: 

identificatorul (atașează în cazul 

produselor o etichetă de produs 

neconform), izolează (oprirea) Produsul 

/ Serviciul / Procesul neconform și 

anunță Șeful Direct / BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) 

Decizei asupra modalității de tratare a 
neconformității (acţiunea imediat de 

întreprins - corecţie) care poate fi după 
caz: 

 acţiuni de eliminare a 
neconformităților constatate, 

 utilizarea cu derogare, 
 acţiuni care să împiedice utilizarea 
 intenționată iniţial, 
 și stabilirea termenlor și 

responsabililor de realizare 

Inițierea Măsurii Corective (Corecție): se 

completează P.M.C. (PLANUL DE MĂSURI 

CORECTIVE), secţiunile adecvate, incluzând: locul 

în care s-a identificat neconformitatea, descrierea 

neconformităţii datele de identificare observator 

Analiza neconformiăților: ori de câte ori, este nevoie: 

 Analizează cauza stabilită, 

 Analizează necesitatea inițierii unei acțiuni corective 

Măsura corectivă este consemnată în P.M.C. 

(PLAN DE MĂSURI CORECTIVE) 

Acțiune corectivă 851 - 01 

PLANUL DE MĂSURI CORECTIVE (P.M.C.) 

830 – 01 – 01 
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                                                                                                        CONTINUARE FIGURĂ PAGINA 230 
 
 
                                                                                                
                                                                            CORECȚIE 
                                                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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                                                                                                                 DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

 

CONTROLUL 

NECONFORMITĂȚILOR 

(PROCES / SERVICIU) 

 

830 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES 

(APROBAT): 

B.M.C.S.M. 

 

DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 3 

CONTROLUL 

NECONFORMITĂȚILOR 

(PRODUS / PROCES / 

SERVICIU) 

 

 

                                                                      

                                                                   CORECȚIE                           

                                                                                     COMISIA DE ANALIZĂ 

                                                                                                                                           
                                                                                                                            BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII   

                                                                                                                         SERVICIILOR MEDICALE (B.M.C.S.M.) 
                                                                                                                          
                                                                                                                    Dacă corecția nu a fost eficace se reinițializează un nou P.M.C. (PLAN DE MĂSURI CORECTIVE) 
                                                                                                                                                    

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Stabilire responsabil și termen de verificare a modalității de soluționare a  corecției 

Verificare modalitate de soluționare a corecției 

Analiza de management 560 – 01 
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PLAN DE MĂSURI CORECTIVE DIN DATA DE:__________________  

(830 – 01 – 01 Rev.1) 

DESCRIERE 
NECONFORMITATE 
(RECLAMAȚII SAU 

NECONFORMITATE 
INTERNĂ) 

MĂSURĂ 
CORECTIVĂ 

LUATĂ 

TERMEN 
DE 

REALIZA-
RE 

RESPON-
SABIL 

RESURSE STADIUL DE 
REALIZARE 

OBSERVAȚII 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

APROBAT: 

DATA: 
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                                                                                                                              DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ACȚIUNI 

CORECTIVE 

 

851 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

   DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

 

ACȚIUNI CORECTIVE 

 

1. SCOPUL: 

Procedura descrie modul de iniţiere și implementare a acţiunilor corective în 

vederea eliminării cauzelor neconformităților sesizate în cadrul SPITALULUI DE 

RECUPERARE BORȘA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Acţiunile corective se inițiează în următoarele situații: 

 în urma analizelor periodice a neconformităților de produse sistematice 

descrise în procedura "Controlul Neconformităților", pentru prevenirea 

repetării lor 

 pentru neconformități în funcţionarea SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.), depistate ocazional sau în 

timpul controalelor interne / externe și în urma analizei periodice efectuate 

de către management 

 în urma analizei proceselor, a reclamațiilor clienţilor, pentru a depista și a  

elimina cauzele potențiale ale neconformităților 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe 

Acţiune corectivă - Acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor 

neconformități, defecte sau a altor situații nedorite, existente în scopul prevenirii 

reapariţiei acestora 

P.M.C. - PLAN MĂSURI CORECTIVE 
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B.M.C.S.M. - BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE 

4. RESPONSABILITĂȚI: 

B.M.C.S.M. (BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE) 

 răspunde de implementarea acţiunilor corective ca mijloc de eliminare a 

cauzelor neconformităților, având în vedere că amploarea oricărei acţiuni 

corective să corespundă cu importanță și să fie proporţională cu riscurile 

întâmplate;  

 centralizează și înregistrează rapoartele de acţiuni corective 

 se asigură de verificarea eficacității acţiunilor întreprinse 

5.DOCUMENTE AFERENTE:  

 
COD DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE 

PĂSTREAZĂ 

ARHIVARE 

830 – 01 – 01 Plan Măsuri Corective Formular 12 luni Bibliorafturi 

Neconformități 

5 ani 

851 – 01 – 01 Raport de Acţiuni Corective Formular 12 luni Bibliorafturi 

Neconformități 

5 ani 
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                                                                                                                                    DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ACȚIUNI 

CORECTIVE 

 

851 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

  DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

 

ACȚIUNI CORECTIVE 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI  SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 

 
Analiza neconformității: 

 comisia poate decide modificarea 
cauzei stabilite inițial                      
                                                                                                                                                                             

 

                           

                                                                                                                     Se răspunde cu “NU”, doar dacă este deja intreprinsă o  
B.M.C.S.M. (BIROUL DE                                                                                          acțiune corectivă pentru rezolvarea neconformității în                                                                       
MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE)     NU                                                                         cauză, dar încă nu este finalizată sau dacă, comisia                                                                              
                                                                                                                                                                                        consideră că neconformitatea este una izolată și nu se 
                                                                                                                      repetă 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       DA 

Cel însărcinat cu acțiunea corectivă, poate alcătui                                                                                                                                         
o echipă de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

       

                                                                                                                                                                                                                              RESPONSABIL NUMIT 

 

Analiza acțiunii corective întreprinse: este o ve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ficare a dovezilor obiective (formulare, înregistră-                           
-ri, etc) pentru a se verifica dacă acțiunea întreprin- 
-să a eliminat cauza problemei și a rezolvat necon-                                                                                                    RESPONSABIL NUMIT 
-formitatea 

 

 

 

 

 

Reclamația clientului 

 

Reclamație 

client 
Controlul Neconformităților 

830 - 01 

Stabilirea și înștiințarea persoanei 

responsabile de efectuarea unei acțiuni 

corective și a termenului de 

implementare 

Este necesară 

Acțiune 

corectivă?  

Raport de Acțiuni 851 – 01 – 01 

 

Neconformitate 

observată 

Decizia este consemnată 

în P.M.C. (PLAN DE 

MĂSURI CORECTIVE) la 

rubrica “OBSERVAȚII” 

A 

Stabilirea datei estimative pentru 

verificarea eficacității acțiunii corective 

Realizarea acțiunii corective 

Verificarea eficacității acțiunii corective 

întreprinse 

Analiza cauzei neconformității: săptămânal 

(vineri) 
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                                                                                                                                    DOCUMENT CONTROLAT 
ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ACȚIUNI 

CORECTIVE 

 

851 – 01 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

  DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 3 

 

ACȚIUNI CORECTIVE 

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           Dacă acțiunea corectivă nu a fost eficace se inițiază 
                                                                                                                         nouă acțiune corectivă, care va primi același număr                                                                           
                                                                                                                                                                                               ca și prima dar cu simbolul “””” 

                                                                                             NU 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                        DA                                                                                                   
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A fost acțiunea 

corectivă, 

eficace? 

B.M.C.S.M. ( BIROUL DE 

MANAGEMENT AL 

CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE) – intervine și 

inițiază o nouă acțiune 

corectivă 

Încheie acțiunea corectivă, completând Raportul de Acțiuni Corective 

Analiza de management 560 – 01 
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Raport de Acţiune Corectivă – R.A.C. Nr.__________ 

(851 – 01 – 01) 

Acţiune corectivă internă □ 

Reclamaţie client □ 

 
Acţiune corectivă după audit □ 

 

 

Cine a observat problema? 

Data completării:          

/              / 

Observator neconformitate:_______________      ______________ 

                                                    (numele şl prenumele persoanei)     (funcţia) 

Informaţii cu privire la neconformitate 

 

Descrierea neconformității observate 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cauza neconformității: Întreabă-te de ce? De ce? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Verificarea corecției 

Numele:___________________                              Data limită                                    Decident aplicare corecție 

Funcția:___________________                             _____/______/________              _____________________________________________ 

                                                                                                                                                 

Data:__________/__________/_________ SEMNĂTURA_______________ 

Corecția întreprinsă: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Data finalizării corecției (evaluării eficacității):_______/______/_______ 

Numele:_______________ Data limită:  Decident:   

Funcţia:_____________ ____/_____ /_______ Data: / / Semnătura:______________ 

 

Acțiunea Corectivă: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

□ Semnătura responsabil acţiune corectivă:                                                                           □ DATA________/________/_________ 

 

Audit de Eficacitate 

Eficiența acțiunii să fie auditată de                                         Data propusă:                            Data reală: 

Dovezi ale acțiunii corective întreprinse: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A FOST ACŢIUNEA 

EFICACE? 

□ DA □ NU DACĂ NU, NOUA ACŢIUNE CORECTIVĂ 

NUMĂRUL:___________________ 

ACŢIUNE CORECTIVĂ 

ÎNCHISĂ 

   

DATA:_____ 

/___ /____ APROBAREA B.M.C.S.M. (BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE):____________________________________

__________ 
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                                                                                                                                        DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ACȚIUNI 

PREVENTIVE ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIRE 

CONTINUĂ 

 

851 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

   DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 1 DIN 3 

ACȚIUNI PREVENTIVE ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ 

 

1. SCOPUL:  

Procedura descrie modul de iniţiere si implementare a acţiunilor preventive 

precum și asigurarea dezvoltării și îmbunătățirii continue a sistemului de 

management al calității, din cadrul SPITALULUI DE RECUPERARE BORȘA 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Acţiunile preventive se inițiează în următoarele situații: 

 pentru posibile neconformități în funcţionarea SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT (S.M.), depistate ocazional sau în timpul auditurilor 

interne/externe și în urma analizei periodice efectuate de către management 

 în urma analizei proceselor, rapoartelor de service sau a reclamațiilor 

clienţilor, pentru a depista și a elimina cauzele potențiale ale 

neconformităților posibile 

3. DEFINIŢII / PRESCURTĂRI: 

Neconformitate - neîndeplinirea unei cerinţe 

Acţiune preventivă - Acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor 

neconformități, defecte sau a altor situații nedorite, posibile, în scopul prevenirii 

apariţiei acestora. Acţiunile Preventive pot implica schimbări, cum ar fi în 

proceduri și în sisteme, în scopul de a realiza îmbunătățirea calității în orice etapă a 

buclei calității 

Îmbunătățirea calității - parte a managementului calității (M.C.), 

concentrată pe creşterea abilității de a îndeplini cerinţele calității 
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Îmbunătățirea continuă - activitate repetată pentru a crește abilitatea de a 

îndeplini cerinţele 

B.M.C.S.M. – BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE 

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII (S.M.C.) - sistem prin 

care se stabilesc politica și obiectivele și prin care se realizează acele obiective prin 

care se orientează și se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea 

R.A.P. - RAPORT DE ACŢIUNE PREVENTIVĂ 

4. RESPONSABILITĂŢI: 

B.M.C.S.M. (BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE): are responsabilitatea de a menţine și a actualiza metodologia de 

implementare a acţiunilor preventive ca mijloc de prevenire a apariţiei 

neconformităților și îmbunătățirea continuă a proceselor din cadrul SPITALULUI 

DE RECUPERARE BORȘA 

5. DOCUMENTE AFERENTE: 

 
COD DENUMIRE TIP DURATA DE 

PĂSTRARE 

UNDE SE PĂSTREAZĂ ARHIVARE 

851 – 02 – 

01 

Raport Acţiuni 

Preventive 

Formularul 1 an La B.M.C.S.M. (BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE) 

5 ani 
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                                                                                                                                    DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ACȚIUNI 

PREVENTIVE ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIRE 

CONTINUĂ 

 

851 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

  DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 2 DIN 3 

ACȚIUNI PREVENTIVE ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ 

 

6.DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMĂ DE SCHEMĂ LOGICĂ: 
                                                                             Neconformitatea poate fi internă sau datorată unor cauze 
                                                                             externe (furnizor) 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                  OBSERVATORUL / IDENTIFICATORUL   

                                                                                                   

 

                                                                                               OBSERVATORUL / IDENTIFICATORUL 

                                                                                                            
                                                                                                                  Hotărârea este luată în funcție de gravitatea problemei                                                                                                     
                                                                                                                  potențiale observate și de probabilitatea ca acea 
                                                     NU                                                         Neconformitate să apară                                                                 
                                                                                 BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR  

                                                                                 MEDICALE (B.M.C.S.M.)    
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

 

                                                                               DA  

                              BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR  

                                                                                                                  MEDICALE (B.M.C.S.M.)      

Cel însărcinat cu acțiunea preventivă, poate alcă-                                                                                              PERSOANĂ RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA                      
-tui o echipă de lucru                                                                                                                                                 ACȚIUNII PREVENTIVE 

                                                                                                                                                                                                                   PERSOANA 
                                                                                                                                                                                                                                                                     RESPON-                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                      -SABILĂ CU                                                                                                
                                                                                                                                                                       IMPLE-                                                                                                   
                                                                                                                                                                      -MENTAREA                                                                                                 
                                                                                                                                                                       ACȚIU-                                                                                                
                                                                                                                                                                       -NII                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                      PREVENTIVE 

   Auditul de eficacitate este o                                                                                                      PERSOANĂ RESPONSABILĂ CU IMPLE-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  verificare a dovezilor obiective                                                                                                        MENTAREA ACȚIUNII PREVENTIVE 
    (formulare, înregistrări, etc.,)                                                                                                         
, pentru a se verifica dacă ac- 
-țiunea întreprinsă a eliminat 
cauza neconformității poten- 
-țiale 
 

                                                                                                                                   

Neconformitatea potențială observată 

Când este observată o Neconformitate potențială, observatorul se 

adresează B.M.C.S.M. (BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE), care îl îndrumă pentru completarea unui 

R.A.P. (RAPORT DE ACȚIUNE PREVENTIVĂ) 

Raport de Acțiuni Preventive 

851 – 02 – 01 

 

Inițierea R.A.P. (RAPORTULUI DE ACȚIUNE PREVENTIVĂ): se 

completează parțial și se înmânează la B.M.C.S.M. (BIROUL DE 

MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE) 

Înștiințare persoana responsabilă de efectuarea acțiunii preventive 

Determinarea datei estimative de 

îndeplinire a acțiunii preventive 

Conform RAPORTULUI DE ACȚIUNE PREVENTIVĂ (R.A.P.), se va numi un 

Auditor de Eficacitate, care, conform datei stabilite în  RAPORTUL DE ACȚIUNE 

PREVENTIVĂ (R.A.P.), va efectua un audit de eficacitate a acțiunii preventive 

Comunicare explicație către 

Observator prin R.A.P. (RAPORTULUI 

DE ACȚIUNE PREVENTIVĂ) 

Explicație de neinițiere a acțiunii 

preventive: la rubrica Notă Informativă 

din R.A.P. (RAPORTULUI DE ACȚIUNE 

PREVENTIVĂ) 

“A” pe pagina 3 

Este necesară 

acțiunea 

preventivă?  

Stabilire dată estimativă pentru un audit 

de eficacitate a acțiunii preventive 

Determinare și înregistrare cauza care 

stă la baza problemei și acțiunea 

preventivă efectuată 

Raport de Acțiuni Preventive 

851 – 02 – 01 

 



 

242 
©SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA 

 

                                                                                                                                        DOCUMENT CONTROLAT 

ÎNTOCMIT ȘI VERIFICAT: B.M.C.S.M. 

    DATA:                        SEMNĂTURA 

 

 

 

ACȚIUNI 

PREVENTIVE ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIRE 

CONTINUĂ 

 

851 – 02 REV. 1 EX. 

PROPRIETAR DE PROCES (APROBAT): 

   B.M.C.S.M. 

 

   DATA                   SEMNĂTURA 

 

 

PAGINA 3 DIN 3 

ACȚIUNI PREVENTIVE ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ 

 

 

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR                                                                                       Dacă acțiunea preventivă nu a fost eficace se inițiază 
MEDICALE                                                                                                         o nouă acțiune preventivă, care va primi același număr                                                                    
                                                                                           NU                                                                                        ca și prima, dar cu simbolul “”   

                                                                                            

                                                                                                                                 B.M.C.S.M. (BIROUL DE MA- 
                                                                                                                                               -NAGEMENT AL CALITĂȚII                                                             
                                                                                                                                            SERVICIILOR MEDICALE)                                                        
                                                                                                                                       DA                                                

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         BIROUL DE MANAGEMENT AL CALI- 

                                                                                                                                                                                                                        -TĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

                                                                                                                                                                                                                        BIROUL DE MANAGEMENT  AL CALI-                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     -TĂȚII SERVICIILOR MEDICALE 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A” de la pagina 2 

Inițiere acțiune preventivă nouă 

Raport de Acțiuni 

Preventive 851 – 02 - 01 

 

A fost  acțiunea 

preventivă, 

eficace? 

Periodic, informațiile din RAPORTULUI DE ACȚIUNE PREVENTIVĂ (R.A.P.) se analizează în 

Ședințele de Analiză ale Managementului 

Încheierea acțiunii preventivă completând RAPORTUL DE 

ACȚIUNE PREVENTIVĂ (R.A.P.) 

 Ședinte de Analiză  SISTEMULUI DE MANAGEMENT) (S.M.) 560 – 01 
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Raport Acţiuni Preventive - Propunere de îmbunătăţire 

Acţiune preventivă (851 – 02 – 01. Rev 1) 

Propunere de îmbunătăţire 

Acțiune preventivă □ 

Propunere de îmbunătățire □ 

 
  Data completării: _____________/___________/_________ 

  
  Iniţiatorul Acţiunii Preventive/Idei  Procesul vizat pentru îmbunătăţire 
  Numele :        □   Satisfacție clienţi        □ Competenţă 

Profesională 

 S
e
 c

o
m

p
le

te
a

z
ă

 d
e
 

c
ă

tr
e
 i

n
iț

ia
to

r
 

 Funcţia :        □   Servicii medicale 

       □    Infrastructura 

       □    Aprovizionare 

        □ Transport  

        □ Mediul de Lucru 

        □  Altele 

  Semnătura :   

   
  Problema potenţială  Cauza acesteia 
 
 

  

  

  

    
     
   

   

  Rezultate concrete preconizate în urma aplicării  Resurse necesare pentru aplicare 
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Evaluarea atingerii obiectivelor preconizate 

 

Evaluator:______________   Data prevăzută:____________ Data efectivă:______________ 

Rezultat evaluare inițială:________________________________ 

Semnătură evaluator:_____________________________________ 

 

          

          851 – 02 – 01 Rev.1 

 

 

 

Analiza 

Nume analist:______________ 

Funcția:___________________ 

 

Rezultat analiză: 

Idee aplicabilă? DA / NU  

Semnătura ___________  Data:          /      /       

analistului: 

Nume analist:_______________ 

Funcția:__________________ 

Rezultat analiză: 

Idee aplicabilă? DA / NU  

Semnătura_________Data:   /      / 

analistului: 

 

 

 

Hotărârea Conducerii 

__________________________________________________________________________________ 

 

Semnătura:___________________ Data:            /            / 

Acțiuni de întreprins 

 

Acțiune                                 Responsabil                    Termen 
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