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Avândă înă vedereă prevederileă art.ă 101ă alin.ă (4)ă dină titlulă IVă "Sistemulă na ională deă
asisten
medical ă deă urgen ă şiă deă primă ajutoră calificat"ă dină Legea nr. 95/2006 privind
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iiăpubliceăemiteăurm torulăordin:

CAP. I
Defini ii
ART. 1
Înă în elesulă prezentuluiă ordin,ă termeniiă şiă no iunileă folositeă auă urm toareleă
semnifica ii:
1.ă unitateă deă primireă urgen eă (UPU) - sec iaă sauă sec iaă clinic ă aflat ă înă structuraă
unuiă spitală jude ean,ă regională sauă înă structuraă spitaleloră apar inândă ministereloră şiă
institu iilorăcuăre eleăsanitareăproprii,ăcuăpersonalăpropriu,ăspecialăpreg tit,ădestinat ă
triajului,ă evalu riiă şiă tratamentuluiă deă urgen ă aleă pacien iloră cuă afec iuniă acute,ă careă
seăprezint ălaăspitalăspontanăsauăcareăsuntătransporta iădeăambulan e;
2.ă compartimentă deă primireă urgen eă (CPU)ă - sec iaă aflat ă înă structuraă unuiă spitală
or şenesc,ă municipală sauă înă structuraă spitaleloră apar inândă ministereloră şiă institu iiloră
cuă re eleă sanitareă proprii,ă cuă personală propriu,ă specială preg tit,ă destinat ă triajului,ă
evalu riiă şiă tratamentuluiă deă urgen ă aleă pacien iloră cuă afec iuniă acuteă careă seă prezint ă
la spital spontan sau care suntătransporta iădeăambulan e;
3.ăcompartimentădeăprimireăurgen eădeăspecialitateă(CPUă - S)structuraăaflat ăînăcadrulă
unuiă spitală deă specialitate,ă cuă personală dină specialitateaă sec ieiă sauă sec iiloră deă
specialitate,ădestinat ăprimirii,ăevalu riiăşiătratamentuluiădeăurgen ăaleăpacien ilorăcuă
afec iuniă acuteă specificeă profiluluiă spitaluluiă respectiv,ă careă seă prezint ă laă spitală
spontan,ă suntă transfera iă deă laă oă alt ă UPUă sauă deă laă ună altă CPUă pentruă consult/internareă
sauăcareăsuntătransporta iădeăambulan e;
4. personal propriu - personalulă medicală cuă preg tireă specific ,ă precumă şiă personalulă
auxiliară careă esteă încadrată laă UPUă sauă CPU,ă desf şurândă activitateaă integrală înă sec iaă
respectiv ;
5. triaj - mecanismulăsauăproceduraăprinăcareăpacien iiăcareăseăprezint ăînăUPUăsauăCPUă
sunt evalua iă şiă clasifica i,ă laă sosireă înă UPUă sauă CPU,ă deă c treă oă persoan ă competent ă
(medicăsauăcadruăsanitarămediu),ăluândăînăconsiderareăstareaălorăclinic ăşiăacuzeleăcuăcareă
seăprezint ,ăcorelateăcuăvârstaăşiăantecedenteleăacestora,ă stabilitateaăfunc iilor vitale,
poten ialulă deă agravareă aă st riiă lor,ă necesitateaă instituiriiă unuiă tratamentă sauă aă
efectu riiăunorăinvestiga ii,ăprecumăşiăalteădateăconsiderateărelevanteăastfelăîncâtăs ăfieă
stabilit ă prioritateaă cuă careă ună pacientă esteă asistată şiă nivelulă deă asisten ă necesar ă
acestuia.ă Triajulă esteă ună procesă continuu,ă fiindă necesar ă reevaluareaă periodic ă aă
pacien ilorăpân ălaăplecareaăacestoraădinăUPUăsauăCPU;
6.ăspa iuăpentruăprimire/triajă dină cadrulăUPUă sauă CPUă - unăspa iuăînăcadrulăUPUă şiăală
CPU, aflat la intrare,ăundeăsuntăprimi iăpacien iiăsosi iăînăUPUăsauăCPUăcuăambulan eleăsauă
prină mijloaceleă proprii,ă tria iă înă vedereaă stabiliriiă priorit iiă dină punctă deă vedereă
clinică şiă repartiza iă laă loculă deă tratamentă potrivită st riiă loră clinice.ă Pacien iiă afla iă
în stareă critic ă sosi iă cuă ambulan eleă potă aveaă ună traseuă separat,ă triajulă loră fiindă

efectuată directă deă personalulă ambulan ei.ă Înă cadrulă spa iuluiă pentruă primire/triajă potă
existaă şiă spa iiă deă aşteptare,ă supravegheateă deă personalulă UPU/CPU,ă undeă voră aşteptaă
pacien iiăcareănuăprezint ăproblemeăvitaleăpân ălaămomentulăintroduceriiălorăînăspa iileădeă
tratament;
7. birou de informare/documentare - punctulădeălaăcareăpubliculăpoateăob ineăinforma iiă
orientativeă legateă deă problemeleă lor,ă precumă şiă loculă undeă seă înregistreaz ă pacien iiă
sosi iăînăUPU/CPU,ăindiferentădeămodalitateaădeăsosire.ăÎnăacestăpunctăseăcolecteaz ăşiăseă
stocheaz ă dateleă statisticeă dină cadrulă UPU/CPU,ă inclusivă celeă necesareă complet riiă
registrelorăregionaleăsauăna ionale;
8. camera de resuscitareădinăcadrulăUPUăsauăaăCPUăcamer ădestinat ăacord riiăasisten eiă
medicaleă deă urgen ă pacien iloră afla iă înă stareă critic ,ă cuă func iileă vitaleă instabile,ă
avândănevoieădeăinterven iaăimediat ăaăpersonaluluiăUPUăsauăCPUăînăcolaborareăcuăpersonalulă
din sec iileă spitaluluiă respectiv,ă fiindă dotat ă cuă echipamentele,ă materialeleă şiă
medicamenteleă specificeă necesareă acord riiă asisten eiă deă urgen ă pacien iloră respectivi,ă
indiferentădeăvârst ăşiăpatologiaăcuăcareăseăprezint ;
9.ăspa iuăpentruăevaluareăşiătratament imediat - spa iuădinăcadrulăUPUăsauăCPUădestinată
primirii,ă evalu rii,ă monitoriz riiă şiă aplic riiă tratamentuluiă deă urgen ă pacien iloră careă
necesit ăinvestiga iiăşiăîngrijiriăimediateăînăUPUăsauăCPU,ăavândăfunc iileăvitaleăstabileă
la momentul sosirii,ădarăcuăpoten ialădeăagravareăpeătermenăscurt.ăUnăastfelădeăspa iuăesteă
destinată primiriiă maiă multoră pacien iă simultan,ă asigurândă separareaă întreă pacien iă cuă
perdele,ăparavaneămobileăsauăalteămodalit iăflexibile,ăevitândăcompartimentareaăspa iuluiă
sub form ădeăcamere;
10.ă spa iuă pentruă evaluareă şiă tratamentă ală urgen eloră minorespa iuă dină cadrulă UPUă sauă
CPUădestinatăprimirii,ăevalu riiăşiăaplic riiătratamentuluiădeăurgen ăpacien ilorăcareăseă
prezint ăcuăproblemeăacute,ădarăcareănuăpunăvia aăînăpericol şiănuănecesit ămonitorizareăşiă
tratamentăimediat.ăUnăastfelădeăspa iuăesteădestinatăprimiriiămaiămultorăpacien iăsimultan,ă
asigurândă separareaă întreă pacien iă cuă perdele,ă paravaneă mobileă sauă alteă modalit iă
flexibile,ăevitândăcompartimentareaăspa iuluiăsub form ădeăcamere;
11.ă spa iiă deă consulta iiă specificeă - spa iileă sauă camereleă dotateă şiă destinateă
acord riiă consulta iiloră specificeă unoră categoriiă deă pacien i,ă pentruă cazurileă înă profilă
ginecologieăsauăînăprofilăpediatrie,ădeăurgen ,ăînăcadrulăUPUăsauăCPU.ăSpa iileăspecificeă
potă fiă destinateă şiă unoră categoriiă deă examin riă paraclinice,ă cumă ară fiă endoscopiileă deă
urgen ăînăcadrulăUPU;
12.ă spa iu/camer ă deă izolareă - cameraă sauă spa iulă destinată izol riiă cazuriloră
contagioase aflate în UPU de restul pacien ilor.ăAstfelădeăspa iiăpotăfiăconceputeăinclusivă
cuăsistemeăcareăasigur ăpresiuneănegativ ;
13.ă spa iiă deă depozitareă - spa iileă destinateă depozit riiă materialeloră sanitare,ă aă
medicamenteloră şiă echipamenteloră necesareă UPUă sauă CPUă înă activitateaă zilnic ă sauă înă
situa iiăspeciale;
14.ă spa iiă destinateă form riiă şiă instruiriiă personaluluiă - spa iileă formateă dină sal ă
sauăs liădeăcursăşiădeăşedin e,ădotateăcorespunz torăactivit iiădeăformareăşiădeăinstruireă
a personalului propriu;
15.ă spa iuă pentru decontaminare - spa iulă aflată înă exteriorulă UPUă sauă CPU,ă dotată
corespunz toră şiă destinată decontamin riiă pacien iloră contamina iă cuă substan eă chimiceă
periculoaseăînainteaăintr riiălorăînăspa iileădeăprimire/triajăşiădeătratament;
16.ăspa iiăadministrative - spa iileăformateădinăbirouriăaleăpersonaluluiădeăconducereă
al UPU/CPU, respectiv birou al medicului-şef,ăbirouăalăasistentului-şefăetc.;
17.ă spa iuă pentruă igienizare/deparazitareă - spa iulă dotată corespunz toră pentruă
igienizareaă pacien iloră afla iă înă UPUă sauă careă urmeaz ă aă fiă interna iă dină UPU/CPUă înă
spital;
18.ă spa iiă destinateă personaluluiă - spa iileă destinateă personaluluiă pentruă pauze,ă
odihn ădeăscurt ădurat ,ăstudiuăetc.;
19.ă spa iiă tehniceă şiă auxiliareă - spa iileă destinateă func ion rii UPU/CPU, precum
spa iileă destinateă centraleloră termice,ă şiă spa iileă destinateă personaluluiă şiă publiculuiă
dinăcadrulăUPU/CPU,ăcumăarăfi:ăgrupuriăsanitare,ăduşuri,ăvestiarăetc.;
20.ăspa iiăpentruăinvestiga iiăparaclinice/laboratoră- spa iileădestinateălaboratorului
deă analizeă medicaleă deă urgen ,ă precumă şiă altoră investiga iiă paracliniceă careă necesit ă
loca iiăspecialădestinate,ăcumăarăfi:ăradiologia,ăcomputerătomograf,ăendoscopieăetc.;
21.ăspa iiădeăaşteptareăpacien iă- spa iileădestinateăpacien ilor aăc rorăstareăclinic ă
permiteă aşteptarea,ă integrateă înă spa iulă pentruă primire/triaj,ă fiindă subă monitorizareaă
continu ăaăpersonaluluiădinăUPU/CPU;
22.ă spa iiă deă aşteptareă apar in toriă - spa iileă destinateă aştept riiă apar in toriloră
pacien ilorăafla iăîn UPU/CPU;
23.ă spa iuă pentruă deceda iă - spa iulă destinată depuneriiă pacien iloră deceda iă înă UPUă
pân ălaătransportulălorălaămorgaăunit iiăsanitare.

CAP. II
Unit ileădeăprimireăaăurgen eloră(UPU)
SEC IUNEAă1
Organizareaăşiăclasificarea
ART. 2
UPUă suntă organizateă astfelă încâtă s ă permit ă primirea,ă trierea,ă investigarea,ă
stabilizareaăşiăaplicareaătratamentuluiădeăurgen ăpacien ilorăsosi iăcuăambulan eleăsauăcuă
mijloacele proprii de transport.
ART. 3
UPUăsuntăsec iiăindependenteăaflateăînăstructuraăspitalelor.
ART. 4
ÎnăUPUăpotălucra,ădup ăcaz,ăurm toareleăcategoriiădeăpersonal:
1.ămediciăînăspecialitateaămedicin ădeăurgen ;
2.ămediciăreziden iăînămedicin ădeăurgen ,ăînăcondi iile legii;
3.ă mediciă înă specialitateaă anestezieă terapieă intensiv ă (ATI)ă înă regimă deă gard ,ă iară
mediciiăATIăîncadra iăînăacesteăstructuriăauăobliga iaăs -şiădesf şoareăîntreagaăactivitateă
în cadrul UPU;
4.ă mediciă înă specialitateaă radiologieă şiă imagistic ă medical ă înă regimă deă gard ,ă iară
mediciiă dină specialitateaă respectiv ă încadra iă înă acesteă structuriă auă obliga iaă s -şiă
desf şoareăîntreagaăactivitateăînăcadrulăUPU;
5.ă mediciă deă medicin ă general ă sauă medicin ă deă familieă cuă competen /atestată înă
medicin ă deă urgen ,ă angaja iă cuă contractă individuală deă munc ă peă perioad ă determinat ,ă înă
condi iileălegii;
6.ămediciăcareăauăparcursăintegralăperioadaădeăreziden iatăînămedicin ădeăurgen ăf r ă
aăpromovaăexamenulădeămedicăspecialist,ărespectândăreglement rile în vigoare;
7.ămediciăînăspecialitateaăpediatrieăînăregimădeăgard ,ăiarămediciiăpediatriiăîncadra iă
înăacesteăstructuriăauăobliga iaăs -şiădesf şoareăîntreagaăactivitateăînăcadrulăUPU;
8.ăasisten iămedicali;
9.ăasisten iăsociali;
10. asisten i/tehnicieniădeăradiologieăşiăimagistic ămedical ;
11.ăasisten i/tehnicieniădeălaborator;
12.ăpersonalădeăinformatic ;
13. registratori medicali/operatori calculator;
14. personal auxiliar (de exemplu, infirmieri, brancardieri, îngrijitoriă deăcur enie,ă
personalădeăpaz ,ăpersonalădeăsecretariat);
15.ăpersonalăparamedical,ăconduc toriăauto,ăînăcazulăînăcareăînăstructuraăUPUăexist ăună
serviciuămobilădeăurgen ,ăreanimareăşiădescarcerare/(SMURD),ăorganizatăînăconformitateăcuă
legisla ia în vigoare.
ART. 4^1
(1)ă Mediciiă deă medicin ă general ă sauă medicin ă deă familie,ă încadra i,ă potrivită
prevederiloră legaleă înă vigoare,ă cuă contractă individuală deă munc ă peă perioad ă determinat ,ă
careă auă ob inută sauă suntă înă cursă deă ob inereă aă competen ei/atestatuluiă înă medicin ă deă
urgen ,ă laă expirareaă termenuluiă prev zută deă lege,ă potă fiă men inu iă înă activitateă înă bazaă
unuiă contractă individuală deă munc ă peă perioad ă nedeterminat ă conformă prevederiloră legaleă
aplicabile în vigoare.
(2) Încadrarea mediciloră deă medicin ă general ă sauă medicin ă deă familieă potrivită
prevederilorăalin.ă(1)ăseăfaceăînălimitaăuneiăcoteădeă15%ădinănum rulăposturilorădeămediciă
determinatăpotrivitănormativuluiăpentruăstructurileăUPUălaănivelulăunit ilorăsanitare.
------------Art. 4^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 94 din 10 februarie 2011, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 17 februarie 2011.
ART. 5
ÎnăUPUăexist ,ădup ăcaz,ăurm toareleăfunc ii:
1. medic-şefă ală UPU sau medic-şefă ală UPU-SMURD,ă înă cazulă înă careă UPUă opereaz ă ună
serviciuă deă asisten ă deă urgen ă prespitaliceasc ,ă înă colaborareă cuă inspectoratulă pentruă
situa iiădeăurgen ,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare;
2. asistent-şefăUPU;
3. asistent medical;
4. asistent medico-social/asistent social;
5.ămedicăspecialist/primarădeămedicin ădeăurgen ăsauăATI;
6.ămedicăresponsabilădeătur ;
7.ăasistentăresponsabilădeătur ;
8. medic;
9. asistent;

10. administrator;
11. registrator medical;
12. operator calculator;
13.ăinfirmier,ăbrancardier,ăîngrijitorădeăcur enie;
14.ăpersonalădeăpaz ;
15.ăpersonalădeăinformatic ;
16. personal secretariat.
ART. 6
ÎnăUPUăpotăexista,ădup ăcaz,ăurm toareleăfunc ii:
1.ă medici/asisten iă coordonatoriă aiă compartimenteloră dină cadrulă UPUă (deă exemplu,ă
radiologie, laborator, SMURD);
2. tehnician;
3.ăconduc torăautoăcuăpreg tireăparamedical .
ART. 7
UPUăsuntăclasificateăînădou ăcategorii,ădup ăcumăurmeaz :
1.ă UPUă deă tipă I,ă înă cadrulă spitaleloră regionaleă deă urgen ă deă nivelă deă competen ă IAă
sauă IBă deă profilă pediatrie;ă înă situa iaă înă careă unit ileă sanitareă nominalizateă auă înă
structur ăunit iăSMURDăterestreăsauăaerieneăimplicateăînăactivitateaăprespitaliceasc ,ăUPUă
sunt de tip IA;
2.ăUPUădeătipăII,ăînăcadrulăspitalelorăjude eneădeăurgen ăşiăalăspitalelorădeăurgen ă
dinămunicipiulăBucureştiădeănivelădeăcompeten ăIIA;ăînăsitua iaăînăcareăunit ileăsanitareă
nominalizateă auă înă structur ă unit iă SMURDă terestreă sauă aerieneă implicateă înă activitateaă
prespitaliceasc ,ăUPUăsuntădeătipăIIA.
ART. 8
CriteriileădeăclasificareăaleăUPUăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă1.
ART. 9
Un spital regionalădeăurgen ădeănivelădeăcompeten ăIăAăareăînăstructur ăoăUPUădeătipă
I sau I A.
ART. 10
Unăspitalădeăurgen ădeănivelădeăcompeten ăIIăAăareăînăstructur ăoăUPUădeătipăIIăsauă
II A.
ART. 11
UPUă auă urm toareleă spa iiă func ionale,ă organizateă şi dotate în conformitate cu anexa
nr. 1:
1.ăspa iulădeăprimire/triajăa/alăpacien ilor;
2. biroul de informare/documentare al UPU;
3. camera de resuscitare;
4.ăspa iulăpentruăevaluareăşiătratamentăimediat;
5.ă spa iulă pentruă evaluareaă şiă tratamentulă urgen eloră minoreă careă nuă necesit ă
monitorizare;
6.ăspa iulăpentruăghipsare/preg tireaăatelelorăghipsate;
7.ăspa iiădeăconsulta iiăspecifice;
8.ăsalonădeăobserva ie;
9.ăspa iiădeăizolare;
10.ăspa iiădeădepozitare;
11. spa iiădeăaşteptare;
12.ăspa iulădeăprelucr riăsanitare/deparazitare;
13.ăspa iulădeădecontaminare;
14.ăspa iiădestinateăinvestiga iilorăparacliniceăşiăradiologice;
15.ăspa iiăadministrative;
16.ăspa iulădestinatăîntâlnirilorăcolectiveăaleăpersonaluluiăUPU,ăprecumăşiăinstruiriiă
personaluluiăşi,ădup ăcaz,ăaăreziden ilorădinăcadrulăUPU.
---------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 310 din 16 martie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.
ART. 12
Înă municipiileă reşedin ă deă jude ă cuă num ră deă locuitoriă subă 500.000,ă autorit ileă deă
s n tateă public ă voră asiguraă existen aă aă celă pu ină oă UPUă înă cadrulă spitaluluiă jude ean,ă
careă îndeplineşteă condi iileă prev zuteă înă prezentulă ordin.ă Înă cazulă înă careă exist ă înă
municipiulă respectivă ună spitală jude eană sauă regională deă copiiă înă cl direă separat ,ă vaă fiă
asigurat ă func ionarea,ă înă cadrulă spitaluluiă respectiv,ă aă uneiă UPU sau CPU pediatrice în
conformitate cu prevederile prezentului ordin.
ART. 13
Autorit ileă deă s n tateă public ă potă propuneă Ministeruluiă S n t iiă Publice,ă înă bazaă
evalu riiăconformăcriteriilorădinăprezentulăordin,ădesfiin areaăUPUădinăunit ileăsanitare,

alteleă decâtă spitaleleă regionaleă şiă jude ene,ă dină municipiileă reşedin ă deă jude ă cuă num ră
deă locuitoriă subă 500.000,ă înă vedereaă asigur riiă func ion riiă corecteă aă celă pu ină oă UPUă înă
municipiulărespectivălaănivelulăspitaluluiăjude ean.
ART. 14
PersonalulăangajatălaăUPUăcareăseădesfiin eaz ăseăpreiaădeăUPUădinăspitaleleăregionaleă
sauăjude eneădinăacelaşiămunicipiu.
ART. 15
Conducerileăşiăangaja iiăunit ilorăsanitareăînăcareăseădesfiin eaz ăUPUăsuntăobliga iă
s ă organizezeă sistemulă deă primireă aă urgen eloră specificeă unit iloră respectiveă cuă mediciiă
deăgard ădinăsec iileădeăspecialitate,ăprinăcameraădeăgard ăsauăCPU-S.
ART. 16
Unit ileăsanitareădinăcareăseădesfiin eaz ăUPUăsauăCPUălaănivelulăcapitalelorădeăjude ă
suntă obligateă s ă primeasc ă pacien iiă asista iă înă UPUă dină municipiulă respectivă înă vedereaă
intern riiă dup ă investigarea,ă stabilizareaă acestoraă şiă stabilireaă unuiă diagnostică ini ială
în cadrul UPU.
ART. 17
Unit ileă sanitareă deă specialitate,ă precumă şiă sec iileă exterioare, altele decât
spitaleleă pentruă copii,ă nuă înfiin eaz ă UPUă sauă CPUă cuă personală medicală propriuă deă
specialitateă înă medicin ă deă urgen ,ă mediciiă deă gard ă dină unit ileă respectiveă fiindă
obliga iă s ă asigureă primireaă cazuriloră specificeă unit ii.ă Astfelă deă unit iă voră aveaă laă
parter,ă înă zonaă deă primireă aă pacien ilor,ă celă pu ină oă camer ă destinat ă resuscit riiă
pacien iloră înă stareă critic ă sosi iă înă unitateaă respectiv ă pân ă laă stabilizareaă loră şiă
transferulă loră c treă alteă unit iă sanitareă sauă laă terapiaă intensiv ă din unitatea
respectiv .ă Spa iileă deă primireă aă urgen eloră dină acesteă unit iă potă fiă numite,ă dup ă caz,ă
(CPU-S).
ART. 18
Înă spitaleleă undeă func ioneaz ă UPUă sauă CPUă nuă maiă func ioneaz ă sistemeă paraleleă deă
primiriăurgen eăsubăformaăunorăcamereădeăgard ăsauăsubăoricareăalt ăform ădecâtăînăcazurileă
specificeăprev zuteăînăprezentulăordin.
ART. 19
(1)ă UPUă dină spitaleleă regionaleă sauă jude eneă pot,ă cuă aprobareaă Ministeruluiă S n t iiă
Publice,ăcoordonaăCPUădinămunicipiileăşiăoraşeleădinăjude ulăînăcareăseăafl ,ăalteleădecâtă
capitalaădeăjude ,ăasigurândăşiănecesarulădeămediciădeăspecialitate,ădup ăcaz.
(2)ă Înă acestă sensă seă vaă suplimentaă num rulă posturiloră deă medici,ă înă condi iileă legii,ă
înăcadrulăUPUăastfelăîncâtăs ăpermit ăşiăacoperireaăliniilorădeăgard ăsauăaăturelorădinăCPUă
careăurmeaz ăaăfiăcoordonate.
(3)ăModulădeăcolaborareăşiăoperareăalăcompartimentelorăseăstabileşteăprintr-un protocol
deăcolaborareăsemnatădeăconducerileăcelorădou ăspitale,ădeămedicul-şefăalăUPUăşiăaprobatădeă
MinisterulăS n t iiăPublice.
ART. 20
Internareaăpacien ilorăînăregimădeăurgen ăînăspitalăseăfaceădoarăprinăUPUăsauăCPU,ăcuă
excep iaă pacien iloră afla iă înă stareă critic ă transfera iă directă dină alteă unit iă sanitareă
laăsec iileădeăterapieăintensiv ăf r ăaăfiănecesar ăevaluareaălorăînăUPU.
ART. 21
Spitaleleă careă nuă auă UPUă sauă CPUă înă structur ,ă precumă şiă spitaleleă pavilionareă cuă
distan ă mareă întreă diferiteă pavilioane,ă careă necesit ă deplasareă cuă mijlocă auto,ă potă
internaă directă pacien iiă deă urgen ă f r ă caă pacien iiă respectiviă s ă treac ă prină UPUă sauă
CPU.
SEC IUNEAăaă2-a
Personalulăşiăfunc iileăînăcadrulăUPU
ART. 22
Func iaă deă medic-şefă ală UPUă seă ocup ă prină concursă sauă examen,ă dup ă caz,ă înă condi iileă
legii,ă organizată conformă normeloră aprobateă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă publice.ă
Pân ă laă ocupareaă func ieiă prină concurs,ă conducereaă spitaluluiă vaă delegaă oă persoan ă înă
func iaădeămedic-şefăalăUPU.
Aceast ăfunc ieăpoateăfiăocupat ăde:
1.ămedicăcuăspecialitateaămedicin ădeăurgen ,ăcuăgradădeămedicăspecialistăsauăprimar,ă
cuăexperien ăminim ădeălucruădeă3ăaniăf r ăîntrerupereăînăcadrulăuneiăUPU;
2. medic cu specialitatea ATI, cu grad de medic specialist sau primar, care a activat
celăpu ină3ăaniăf r ăîntrerupereăînăcadrulăuneiăUPU,ăavândăloculădeămunc ăstabilăînăaceast ă
unitate,ă f r ă aă fiă implicată înă timpulă programuluiă deă lucruă înă alteă activit iă înă cadrul
sec iilorădeăATIăsauăînăbloculăoperator;
3. medic cu specialitatea pediatrie, pentru UPU din spitale de pediatrie, cu grad de
medicăspecialistăsauăprimar,ăcareăaăactivatăcelăpu ină3ăaniăf r ăîntrerupereăînăcadrulăuneiă

UPU,ă avândă loculă deă munc ă stabilă înă aceast ă unitate,ă f r ă aă fiă implicată înă timpulă
programuluiădeălucruăînăalteăactivit iăînăcadrulăsec iilorădeăpediatrie.
ART. 23
(1)ăFunc iaădeăasistent-şefăalăUPUăseăocup ăprinăconcurs,ăînăcondi iileălegii.ăPân ălaă
ocuparea postului prin concurs, medicul-şefă ală UPUă vaă propuneă delegareaă uneiă persoaneă înă
func iaădeăasistent-şefăalăUPU.
(2)ă Potă ocupaă acestă postă asisten iiă medicaliă cuă studiiă superioareă deă specialitate,ă cuă
studiiă superioareă deă scurt ă durat ă sauă asisten iiă medicaliă cuă şcoal ă sanitar ă postliceal ă
şiăcareăauăgradulădeăasistentămedicalăprincipal.
(3)ă Experien aă minim ă necesar ă ocup riiă acestuiă postă esteă înă conformitateă cuă fişaă
postuluiăprev zut ăînăanexaănr.ă2.
(4)ă Înă comisiaă deă concursă pentruă ocupareaă func ieiă deă asistent-şef,ă preşedinteleă
comisiei de concurs este întotdeauna medicul-şefăalăUPU,ăiarămembriiăcomisieiăsuntămediciiă
careăfacăparteădinăstructuraăUPUăşiăunăreprezentantăalăspitalului.
ART. 24
(1)ăFunc iaădeăadministratorăalăUPUăseăocup ăprinăconcurs,ăînăcondi iileălegii.
(2) Pot ocupa acest post persoane cu studii medii sau superioare în domeniul economic.
(3)ă Experien aă necesar ă ocup riiă postuluiă esteă înă conformitateă cuă fişaă postuluiă
prev zut ăînăanexaănr.ă2.
(4) Ocuparea postului se face prin concurs, fiind obligatorie participarea mediculuişefăşiăaăasistentului-şefăaiăUPUăînăcomisiaădeăexaminareăşiăselec ie.
ART. 25
(1)ă Potă ocupaă func iaă deă medică responsabilă deă tur ă mediciiă specialiştiă sauă primariă înă
medicin ă deă urgen ă şiă mediciiă reziden iă înă medicin ă deă urgen ă dină aniiă 4ă şiă 5ă deă
reziden iat,ă cuă aprobareaă directoruluiă programuluiă deă reziden iat,ă precumă şiă aă mediculuişefăalăUPU.
(2) Cu acordul medicului-şefă ală UPU,ă potă fiă mediciă responsabiliă deă tur ă şiă mediciiă
specialiştiă sauă primariă ATI,ă cuă condi iaă deă aă aveaă oă experien ă minim ă deă 2ă aniă deă
activitateăneîntrerupt ăînăcadrulăUPUăcaăangajatăalăunit iiărespective.
(3)ă Mediculă responsabilă deă tur ă poateă fiă ună medică careă îndeplineşteă condi iileă
prev zuteă laă alin.ă (1),ă avândă rela iiă contractuale cu spitalul respectiv în vederea
asigur riiă unoră g rziă înă cadrulă UPUă f r ă aă fiă angajatulă unit ii.ă Înă astfelă deă situa ii,ă
respectiviiămediciăpotăefectuaăg rziăînăcadrulăUPUădoarăcuăaprobareaămedicului-şefăalăUPU.
ART. 26
(1) Pot fi numi iă asisten iă responsabiliă deă tur ă asisten iiă careă activeaz ă înă cadrulă
UPUă deă celă pu ină 2ă aniă şiă careă auă dovedită abilitateaă deă aă de ineă oă asemeneaă func ieă cuă
responsabilit ileăeiăprinăactivitateaădesf şurat ăînăcadrulăunit ii.
(2)ă Asisten iiă responsabiliă deă tur ă suntă numi iă deă asistentul-şefă ală UPU,ă cuă acordulă
medicului-şef.
ART. 27
(1)ăPotăocupaăpostulădeămedicădeăurgen ămediciiăcareăîndeplinescăcondi iileăprev zuteă
la art. 22 pct. 1.
(2)ă Postulă deă medică deă urgen ă seă ocup ă prină concursă înă conformitateă cuă prevederileă
legale.
ART. 28
(1)ă Postulă deă medică înă UPU,ă altulă decâtă celă deă medică deă urgen ,ă poateă fiă ocupată deă
mediciiă deă medicin ă general ă cuă competen ă sauă atestată înă medicin ă deă urgen ă ori,ă dup ă
caz,ădeămediciiădeămedicin ăgeneral ,ăcuăcondi iaăcaăangajareaăpeăoăasemeneaăfunc ieăs ăfieă
cuăcontractădeămunc ăpeăperioadaădeterminat ,ăînăcondi iileălegii.
(2)ăDup ăcaz,ăînăUPUăînăcareăseăprimescăşiăpacien iăpediatrici,ăo parte din posturi pot
fiă ocupateă şiă deă mediciă cuă specialitateaă pediatrie,ă astfelă încâtă g rzileă s ă fieă acoperiteă
şiăcuămediciăpediatri.
(3)ă Dup ă caz,ă înă UPUă careă de ină compartimenteă propriiă deă radiologieă sauă deă pacien iă
ventila i,ăpotăfiăangaja iăşiămediciăcuăspecialitateaăradiologieăşiăimagistic ăsauăATI.
(4)ă Posturileă deă medică prev zuteă laă alin.ă (2)ă şiă (3)ă suntă posturiă pentruă careă seă
încheieă contracteă deă munc ă peă durat ă nedeterminat ,ă careă seă ocup ă prină concursă înă
conformitate cu prevederile legale.
ART. 29
(1)ă Postulă deă asistentă medicală poateă fiă ocupată deă asisten iă medicaliă cuă studiiă
superioare,ă cuă studiiă superioareă deă scurt ă durat ,ă cuă şcoal ă sanitar ă postliceal ă sauă deă
asisten iămedicaliăcuăstudiiămedii.
(2)ăPostulăseăocup ăprinăconcurs în conformitate cu prevederile legale.
ART. 30
(1) Postul de asistent social sau medico-socialăpoateăfiăocupatădeăasisten iăcuăstudiiă
superioare sau medii specifice în domeniu.

(2) Postul de asistent social sau medico-socială seă ocup ă prină concurs în conformitate
cu prevederile legale.
ART. 31
(1)ă Posturileă tehniceă şiă auxiliareă suntă celeă careă seă ocup ă deă persoaneă careă de ină
preg tireaănecesar ăcerin elorăpostuluiărespectiv.
(2)ăPosturileătehniceăşiăauxiliareăseăocup ăprinăconcursăîn conformitate cu prevederile
legale.
ART. 32
(1)ăNormareaăminim ăaăpersonaluluiăînăUPUăseăfaceădup ăcumăurmeaz :
a) Posturile vor fi normate pe unitate, luând în considerare necesarul posturilor
unice/unitateă şiă restuluiă posturiloră pentruă acoperireaă necesaruluiă minim/tur ă şiă
eventualeleăliniiădeăgard .
b)ăPosturileăminime/UPUăsuntăprev zuteăînăanexaănr.ă2.
c) Completarea schemei minime de personal se va face în cel mai scurt timp posibil,
f r ăaădep şiălunaădecembrieăaăanuluiă2007.
d)ăPosturileăpentruăcareănuăseăprezint ălaăconcursăpersoaneleăcuăcalific rileănecesareă
pot fi ocupate, la cererea medicului-şefă ală UPU,ă deă mediciă deă medicin ă general ă sauă
medicin ă deă familieă cuă competen /atestată înă medicin ă deă urgen ,ă angaja iă cuă contract de
munc ăpeătimpăpar ial,ăpân ălaăocupareaădefinitiv ăaăposturilorărespective.
e) Posturile neocupate vor fi scoase la concurs la intervale de cel mult 3 luni.
f)ă Posturileă deă mediciă careă nuă potă fiă ocupateă astfelă încâtă s ă fieă acoperiteă toateă
tureleăvorăfiăorganizateăînăregimădeăgard ăpân ălaăocupareaădefinitiv ăaăposturilor.
(2)ă Înă municipiileă cuă celă multă 500.000ă deă locuitori,ă înă careă exist ă maiă multeă UPU,ă
spitaleleă jude eneă voră organizaă concursurileă necesareă ocup riiă posturiloră înă vedereaă
asigur riiăaăcelăpu inăoăUPUăadul iăînăconformitateăcuăprevederileăprezentuluiăordin.
(3)ă Dup ă caz,ă acoloă undeă exist ă ună spitală deă pediatrieă separat,ă seă voră organizaă
concursurileă necesareă astfelă încâtă s ă existeă celă pu ină oă UPUă copiiă careă s ă respecteă
prevederile prezentului ordin.
CAP. III
Organizareaăcompartimentelorădeăprimireăurgen eă(CPU)
ART. 33
CPUă suntă organizateă astfelă încâtă s ă fieă posibileă primirea,ă trierea,ă investigareaă deă
baz ,ăstabilizareaăşiăaplicareaătratamentuluiădeăurgen ămajorit iiăpacien ilorăsosi iăcuă
ambulan eleăsauăcuămijloaceleăpropriiădeătransport,ăfiindănecesar ăorganizareaătransferuluiă
unoră pacien iă careă necesit ă investiga iiă complexeă şiă tratamentă definitivă deă urgen ă laă ună
spitalădeăcategorieăsuperioar ădinăjude ulărespectivăsauădinăaltăjude .
ART. 34
ÎnăCPUăpotălucra,ădup ăcaz,ăurm toareleăcategoriiădeăpersonal:
1.ămediciăspecialiştiăşiăprimariădeămedicin ădeăurgen ;
2.ămediciăspecialiştiăşiăprimariădeăATIăînăregimădeăgard ;
3.ămediciădeămedicin ăgeneral ăcuăcompeten /atestatăînămedicin ădeăurgen ;
4.ăasisten iămedicali;
5.ăasisten iăsociali;
6. registratori/operatori calculator;
7.ă personală auxiliară (deă exempluă infirmieri,ă brancardieri,ă îngrijitoriă deă cur enie,ă
personalădeăpaz ,ăpersonalădeăsecretariat).
ART. 35
ÎnăCPUăexist ,ădup ăcaz,ăurm toareleăfunc ii:
1. medic-şefăalăCPU;
2. asistent-şefăalăCPU;
3. asistent medical;
4. asistent medico-social/asistent social;
5.ămedicăspecialist/primarădeămedicin ădeăurgen ăsauăATI;
6. medic responsabilădeătur ;
7.ăasistentăresponsabilădeătur ;
8. medic;
9. asistent.
ART. 36
Ună spitală locală general,ă clasificată dină punctulă deă vedereă ală asisten eiă medicaleă deă
urgen ă laă nivelă deă competen ă III,ă într-ună municipiuă sauă oraş,ă altulă decâtă reşedin aă deă
jude ă sauă municipiulă Bucureşti,ă areă înă structuraă saă ună CPUă înă cazulă înă careă spitalul
respectivă asigur ă asisten aă deă urgen ă popula ieiă dină municipiulă respectivă şiă dină zonaă
rural ălimitrof .
ART. 37

Ună spitală locală general,ă clasificată dină punctulă deă vedereă ală asisten eiă medicaleă deă
urgen ă laă nivelă deă competen ă IV,ă într-un municipiuă sauă oraş,ă altulă decâtă reşedin aă deă
jude ,ăaflatălaăoădistan ăsemnificativ ădeăreşedin aădeăjude ăşiădeăalteăspitaleădeănivelă
deă competen ă maiă înalt,ă areă înă structuraă saă ună CPUă înă cazulă înă careă acestaă asigur ă
asisten aădeăurgen ăpopula ieiădinămunicipiulărespectivăşiădinăzonaărural ălimitrof .
ART. 38
Înăfiecareămunicipiuăsauăoraş,ăaltulădecâtăreşedin aădeăjude ,ăcuăexcep iaămunicipiuluiă
Bucureşti,ăvaăfunc ionaăunăsingurăCPUăcuăpersonalăşiăspa iiăspecialădestinate.
ART. 39
Spitaleleă localeă generaleă careă nuă potă organizaă înă structuraă loră CPUă dină lips ă deă
resurseăumaneăşi/sauămaterialeăvorăorganizaăprimireaăurgen elorăînăspitalulărespectivăprină
sistemădeăcamereădeăgard ,ăimplicândădirectămediciiădeăgard ădinăspitalulărespectivăpân ălaă
înfiin areaăunuiăCPU.
ART. 40
CPUă auă urm toareleă spa iiă minimeă func ionaleă organizateă şiă dotateă înă conformitateă cuă
dispozi iileăprev zuteăînăanexaănr.ă1:
1.ăspa iulădeăprimire/triajăa/alăpacien ilor;
2. biroul de informare/documentare al CPU;
3. camera de resuscitare;
4.ăspa iulăpentruăevaluareăşiătratamentăimediat;
5.ăsalonădeăobserva ie;
6.ăspa iulăpentruăghipsare/preg tireaăatelelorăghipsate;
7.ăspa iiădeădepozitare;
8.ăspa iiădeăaşteptare;
9.ăspa iulădeăigienizare/deparazitare;
10.ăspa iiăadministrative.
--------Art. 40 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 310 din 16 martie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.
ART. 41
Personalulă dină cadrulă CPUă areă obliga iaă deă aă asiguraă asisten aă medical ă deă urgen ă
pacientuluiă aflată înă stareă critic ,ă înă limitaă competen eloră şiă aă preg tirii,ă fiindă
obligatorieăapelareaădinătimpăaăspecialiştilorăafla iădeăgard ăînăspitalăsauălaădomiciliu,
înă situa iileă careă necesit ă implicareaă loră înă acordareaă asisten eiă medicaleă deă urgen ă şiă
eventuală aă tratamentuluiă definitiv,ă dup ă caz.ă Înă cazurileă înă careă pacientulă necesit ă
transferădeăurgen ălaăunăspitalăcuăgradădeăcompeten ămaiăînalt,ăpersonalulădin cadrul CPU
areă obliga iaă s ă ini iezeă procedurileă deă transferă interclinic,ă înă conformitateă cuă
prevederile legale în vigoare.
CAP. IV
Primireaăpacien ilorăşiăacordareaăasisten eiămedicaleădeăurgen

ăînăUPUăşiăCPU

ART. 42
UPUă şiă CPUă suntă deschiseă tuturoră pacien iloră careă solicit ă acordareaă asisten eiă
medicaleă deă urgen ă înă urmaă apari ieiă unoră acuzeă acuteă noiă sauă peă fondulă unoră afec iuniă
cronice.
ART. 43
Esteă interzisă refuzulă acord riiă asisten eiă medicaleă deă urgen ă unuiă pacientă careă
solicit ă acestă lucruă f r ă evaluareaă st riiă acestuiaă deă c treă ună medică dină cadrulă UPUă sauă
CPUăşiăstabilireaălipseiăuneiăafec iuniăcareănecesit ăîngrijiriămedicaleăînăcadrulăUPU/CPUă
şiăeventualaăinternareăaăpacientului.
ART. 44
Intrareaă pacien iloră sosi iă cuă mijloaceleă propriiă laă UPUă seă faceă printr-o intrare
unic ,ăbineămarcat ,ăundeăseăefectueaz ătriajulăcazurilorăsosite.
ART. 45
Intrareaă pacien iloră sosi iă prină intermediulă ambulan eloră poateă fiă separat ă deă ceaă aă
pacien ilorăsosi iăcuămijloaceăproprii.
ART. 46
Pacien iiă careă reprezint ă cazuriă sociale,ă necesitândă înă acelaşiă timpă îngrijiriă
medicale,ă voră fiă trata iă caă fiindă cazuriă medicaleă deă urgen ,ă implicândă înă acelaşiă timpă
asistentul social din cadrul UPU/CPU.
ART. 47
Persoaneleă careă reprezint ă cazuriă socialeă şiă careă nuă necesit ă îngrijiriă medicaleă deă
urgen ăvorăfiăpreluateădeăasistentulă socialădeăgard ăînă urmaăevalu riiădeăc treăunămedică
din cadrul UPU/CPU.

ART. 48
Pacien iiă trimişiă pentruă consult interclinică sauă ceiă trimişiă deă c treă mediculă deă
familieă pentruă consultă deă specialitateă voră fiă consulta iă înă ambulatoriileă deă specialitateă
dină cadrulă spitalului.ă Aceştiă pacien iă voră fiă trimişiă laă UPU/CPUă numaiă înă cazulă înă careă
medicul care îi trimite consider ă c ă aceştiaă constituieă cazuriă deă urgen ă careă necesit ă
investiga iiăşiăîngrijiriăimediate.
ART. 49
Primireaă pacien iloră deă urgen ă înă spitaleleă cuă UPUă sauă CPUă seă faceă numaiă înă acesteă
structuri,ăcuăexcep iaăurgen elorăminoreădeăortopedie,ăcareăpotăfiădup ătriajădirec ionateă
laă oă camer ă deă gard -ortopedie.ă Mediciiă înă specialitateaă ortopedieă şiă traumatologieă auă
obliga iaăs ăasigureăşiăconsulta iileăînăcadrulăUPU/CPU,ălaăsolicitareaămedicilorădeăgard ă
dinăcadrulăacestorăstructuri,ăpacien ilorăcuăleziuni ortopedice.
ART. 50
Înă spa iileă deă triajă şiă deă aşteptareă dină cadrulă UPUă seă vaă afişaă laă vedereă urm torulă
text într-oă m rimeă vizibil ă deă laă celă pu ină 3ă metri:ă "ÎNă ATEN IAă PACIEN ILORă ŞIă Aă
APAR IN TORILOR!ăÎnăcadrulăacesteiăunit iăaccesulălaăspa iulădeătratamentăseăfaceăpeăbazaă
triajuluiăcareăstabileşteăprioritateaădinăpunctădeăvedereămedical.ăDac ăcazulădumneavoastr ă
nuăreprezint ădinăpunctădeăvedereămedicalăoăprioritateăimediat ,ăesteăposibilăs ăaştepta iă
maiă multă timpă pân ă laă eliberareaă unuiă locă pentruă consulta iiă şiă aă unuiă medică careă s ă v ă
consulte.ă Al iă pacien iă potă fiă prelua iă imediată chiară dac ă auă sosită cuă multă dup ă
dumneavoastr ,ăavândăoăprioritateămedical ămaiăurgent ădecâtădumneavoastr .ăSunte iăruga iă
s ă nuă încerca iă SUBă NICIOă FORM ă s ă influen a iă deciziaă personaluluiă medicală înă vedereaă
ob ineriiă unuiă accesă maiă rapid.ă ÎNă CAZULă ÎNă CAREă V ă SIM I Iă MAIă R U,ă v ă rug mă contacta iă
asistentulă dină punctulă deă triajă înă vedereaă reevalu riiă st riiă dumneavoastr .ă Mul umimă
pentruăîn elegere".
CAP. V
Documentareaăasisten eiămedicaleădeăurgen

ăînăUPUăşiăCPU

ART. 51
(1)ă Laă sosireaă înă UPUă sauă CPUă pacientuluiă iă seă vaă întocmiă oă fiş ă individual ă deă
urgen .
(2)ă Întocmireaă fişeiă vaă începeă laă punctulă deă triajă şiă vaă continuaă concomitentă cuă
investigarea,ă consultareaă şiă tratamentulă pacientuluiă pân ă laă externareaă acestuiaă dină
UPU/CPUă înă vedereaă intern riiă înă spital,ă transferuluiă c treă oă alt ă unitateă sanitar ă sau
plec riiălaădomiciliu.
(3)ăUPUăşiăCPUăauăobliga iaăs ăutilizezeăînăacestăscopămodelulăfişeiăprev zutăînăanexaă
nr. 3.
(4)ă Fişaă esteă completat ă deă asisten iă şiă mediciă şiă parafat ă deă mediciiă careă particip ă
laăacordareaăasisten eiămedicaleăpacientului,ăinclusivădeămediciiăcareăacord ăconsulta iileă
deăspecialitate,ăşiăesteăcontrasemnat ăşiăparafat ădeămediculăresponsabilădeătur ăînainteaă
plec riiădefinitiveăaăpacientuluiădinăUPUăsauăCPU.
(5)ăConsemnareaăînătimpărealăaăorelorăprev zuteăînăfiş ăesteăobligatorie.
(6)ă Fişeleă voră fiă p strateă înă UPU/CPUă celă pu ină ună an,ă dup ă careă voră fiă depuseă înă
arhiva spitalului.
(7)ă Înă cazulă transferuluiă sauă ală intern riiă pacientului,ă acestaă vaă fiă înso ită deă oă
copieă aă fişeiă medicaleă dină UPU,ă careă vaă includeă oă copie a tuturor rezultatelor
investiga ilorăefectuate.
(8)ăLaăfişaădeăbaz ăseăpotăad ugaăfişeădeăcolectareădeădateăspecificeăprivindăcazurileă
deătraum ăsauăalteăcategoriiădeăcazuri,ăcumăsuntăcazurileădeăinfarctămiocardicăacutăsauădeă
accidente vasculare cerebrale,ăînăvedereaăcre riiăunorăregistreăoriăbazeădeădateăjude ene,ă
regionaleăsauăna ionale.
ART. 52
(1)ăLaăsfârşitulăfiec reiăture,ăînăurmaăpred riiăpacien ilorăafla iăînăUPU/CPUăechipeiă
dină turaă urm toare,ă seă vaă întocmiă ună raportă deă tur ă careă seă semneaz ă deă c treă mediculă şiă
asistentulă responsabiliă deă tur ă dină echipaă careă pleac ă şiă deă mediculă şiă asistentulă
responsabiliădeătur ădinăturaăurm toare.
(2)ă UPUă şiă CPUă auă obliga iaă s ă utilizezeă înă acestă scopă modelulă raportuluiă deă gard ă
prev zutăînăanexa nr. 4.
(3)ă Rapoarteleă deă gard ă seă contrasemneaz ă deă medicul-şefă şiă asistentul-şefă aiă UPUă sauă
CPUăşiăseăp streaz ăînăUPUăsauăCPUăcelăpu inăunăanădeălaăîntocmire.
(4)ă Problemeleă deosebiteă raportateă deă echipeleă deă gard ă voră fiă aduseă laă cunoştin
conducerii spitalului din care face parte respectiva unitate sau respectivul CPU.
(5)ă Mediculă responsabilă deă tur ă şiă asistentulă responsabilă deă tur ă suntă obliga iă s ă
consemnezeă înă raportă toateă problemeleă dină timpulă g rziiă careă afecteaz ă mersulă normală al
activit ii,ă indiferentă deă naturaă acestora.ă Medicul-şefă ală UPUă sauă CPUă vaă fiă informată

telefonicădac ăproblemeleăap ruteăsuntăsauăauăfostădeănatur ăs ăpun ăînăpericolăvia aăunuiă
pacientăsauăs ăafectezeăgravăfunc ionalitateaăUPUăsauăCPU.
ART. 53
Echipajulă deă ambulan ă sauă echipajulă SMURDă careă aduceă pacientulă laă UPUă sauă CPUă areă
obliga iaă complet riiă uneiă fişeă deă asisten ă deă urgen ă prespitaliceasc ,ă dină careă ună
exemplară vaă fiă ataşată fişeiă individualeă deă urgen ă dină UPUă sauă CPU,ă devenindă parteă
integrant ăaăacesteia.
ART. 54
Lunar,ă înă prezen aă medicului-şefă ală UPUă sauă CPUă oriă aă loc iitoruluiă acestuia,ă seă vaă
realizaăunăraportădeămorbiditateăşiămortalitateăînăcadrulăunit iiăînăprezen aămedicilorăşiă
aăasisten ilorămedicaliădinărespectivaăunitate. Dateleăîntâlnirii,ărezultateleăşiăm surileă
adoptate,ă dac ă esteă cazul,ă voră fiă documentateă şiă semnateă deă medicul-şefă sauă loc iitorulă
acestuia.ăParticipareaălaăasemeneaădiscu iiăesteăobligatorie,ăiarăabsen aănemotivat ăpoateă
fiăsanc ionat ăînăconformitateăcu prevederile legale în vigoare.
CAP. VI
Examinareaăşiăinvestigareaăpacien ilorăînăcadrulăUPUăşiăCPU
ART. 55
Laă sosire,ă înă urmaă efectu riiă triajului,ă pacien iiă dină UPUă şiă CPUă suntă examina iă deă
mediciiă deă gard ă dină acesteă structuri,ă careă voră decideă investiga iileă necesareă şiă mediciiă
deă specialitateă careă urmeaz ă s ă fieă chema iă înă vedereaă acord riiă consultuluiă deă
specialitate,ădac ăseăconsider ănecesar.
ART. 56
Înăzonaădeătriajăpotăfiărecomandateăuneleăinvestiga iiăpacien ilorăafla iăînăaşteptare,ă
înă urmaă uneiă examin riă cliniceă sumareă efectuateă deă ună medic,ă astfelă încâtă rezultateleă
investiga iilorăs ăfieădisponibileălaămomentulăexamin riiăpacientuluiărespectivă înăspa iulă
de examinare din cadrul UPU/CPU.
ART. 57
Mediciiădeăspecialitateăînădiferiteăprofileădinăspitalăsuntăchema iălaăconsultădup ăceă
în cadrul UPU sau CPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza
examin riloră şiă aă investiga iiloră efectuate,ă cuă excep iaă pacien iloră afla iă înă stareă
critic ,ă înă cazulă c rora,ă dup ă caz,ă chemareaă mediciloră specialiştiă dină diferiteă sec iiă
poateăfiănecesar ăînc ădinăprimulămomentădeălaăsosireaăpacientuluiăînăUPUăsauăCPU.
ART. 58
Medicii din cadrulăUPUăşiăCPUăauădreptulădeăaăsolicitaăconsulturileăînăoriceămomentădină
procesulă deă investigareă şiă evaluareă aă pacientului,ă înă cazulă înă careă consider ă acestă lucruă
necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una
sauămaiămulteăspecialit iăoriăpentruărecomandareaăintern riiăsauătransferuluiăpacientuluiă
c treăoăalt ăunitateăsanitar .
ART. 59
(1)ă Mediciiă deă gard ă dină spitală suntă obliga iă s ă r spund ă promptă chem riiă laă UPUă sauă
CPU,ă indiferentă deă oraă solicit rii,ă oriă deă câteă oriă mediculă deă gard ă dină UPUă sauă CPUă
consider ăacestălucruănecesar.
(2)ăÎnăcazulăpacien ilorăafla iăînăstareăcritic ăsauăaăc rorăstareănecesit ăunăconsultă
specificădeăspecialitateăimediat,ămediciiădeăgard ădinăspitalăsuntăobliga iăs ăse prezinte
înăUPUăsauăCPUăînăcelămultă10ăminuteădeălaăsolicitareaălor.ăExcep ieăfacăsitua iileăînăcareă
mediculă chemată esteă implicată înă acordareaă asisten eiă medicaleă unuiă pacientă aflată înă stareă
critic ăînăsec ieăsauăînăsalaădeăopera ii.ăÎnăastfelădeăcazuriămedicul solicitat va informa
personalulă dină UPUă sauă CPUă despreă situa iaă respectiv ă şiă vaă primiă telefonică dateă despreă
cazulă aflată înă UPUă sauă CPU,ă înă vedereaă lu riiă uneiă decizii,ă stabiliriiă urgen eiă situa ieiă
şiămoduluiădeăac iune.
(3)ă Înă cazulă pacien iloră stabiliă careă seă afl ă înă UPUă sauă CPU,ă mediciiă specialiştiă
chema iădinăspitalăauăobliga iaăs ăr spund ăchem riiăînăcelămultă60ădeăminute.
(4)ăPersonalulădeăgard ăînăUPUăsauăCPUăesteăobligatăs ăconsemnezeăînăfişaăindividual ăaă
pacientului ora la care a fostăchematăunămedicădinăspitalăşiăoraălaăcareăs-a prezentat.
(5)ă Înă cazulă întârzieriloră justificate,ă motivulă întârzieriiă vaă fiă trecută lâng ă oraă deă
prezentare.
(6) În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor
medici, medicul-şefăalăUPUăsauăCPUăvaăinformaăconducereaăspitalului,ăcareăareăobliga iaădeă
aăinvestigaăşiărezolvaăproblemeleărespective.
ART. 60
Înă vedereaă acord riiă unuiă consultă deă specialitateă unuiă pacientă aflată înă stareă critic ă
în cadrul UPU sau CPU,ăesteăobligatorieăprezen aăpersonal ăaămediculuiăresponsabilădeăgard ă
dină sec iaădeălaăcareăseăsolicit ăconsultul,ăcuăexcep iaă situa ieiă înăcareăacestaă seăafl ă
înă salaă deă opera iiă sauă înă imposibilitateă deă aă efectuaă consultul,ă fiindă implicată înă

acordareaă asisten eiă medicaleă unuiă altă pacientă aflată înă stareă critic ă înă spital,ă situa ieă
înăcareăconsultulăpoateăfiăefectuatădeăunăaltămedicădeăgard ădeăpeăsec iaărespectiv ,ăcareă
vaă informaă mediculă responsabilă deă gard ă despreă stareaă pacientuluiă şiă deciziileă luate.
Mediculă responsabilă deă gard ă esteă obligată s ă consulteă pacientulă personală înă momentulă înă
careăseăelibereaz .
ART. 61
Înăvedereaăacord riiăunuiăconsultădeăspecialitateăunuiăpacientăcareănuăseăafl ăînăstareă
critic ,ăesteăobligatorieăprezen aăunuiămedicăspecialistăînăspecialitateaărespectiv ăsauăaă
unuiă medică rezidentă dină specialitateaă respectiv ,ă careă seă afl ă înă aă douaă jum tateă aă
perioadeiă deă preg tireă înă reziden iat.ă Mediculă deă gard ă dină UPUă sauă CPUă areă dreptulă deă aă
solicitaă prezen aă mediculuiă responsabilă deă gard ă deă peă sec iaă respectiv ,ă dac ă consider ă
acest lucru necesar.
ART. 62
(1)ă Investigareaă pacien iloră înă UPUă sauă CPUă areă caă scopă stabilireaă unuiă diagnostică
corectăşiăaăuneiăconduiteăterapeuticeăcorecteăbazateăpeărezultateleăexamenuluiăclinicăşiăaă
investiga iilorăparaclinice.
(2)ă Investiga iileă potă fiă efectuateă inclusivă în scopul de a infirma un diagnostic
prezumtivă înă vedereaă stabiliriiă uneiă conduiteă terapeuticeă corecte,ă precumă şiă înă vedereaă
lu riiăuneiădeciziiăasupraănecesit iiăintern riiăunuiăpacient.
(3)ăCazurileădeăurgen ăvorăfiăinvestigateăadecvatăînainteaăintern riiălor,ăînăvedereaă
lu riiă unoră deciziiă corecteă înă privin aă tratamentuluiă deă urgen ă şiă intern riiă într-o
sec ieăsauăunitateăsanitar ăcorespunz toare.
(4)ăMediciiădinăUPUăşiăCPUăauădreptulădeăaăsolicitaăinvestiga iileăpeăcareăleăconsider ă
necesare pentruă pacientulă aflată subă responsabilitateaă lor,ă f r ă avizeă şiă aprob riă
suplimentareă dină parteaă altoră mediciă specialiştiă sauă dină parteaă conduceriiă unit iiă
sanitare.
(5)ă Investiga iileă şiă examin rileă minimeă obligatoriiă laă careă pacien iiă dină cadrulă UPU
sauă CPUă auă accesă suntă prev zuteă înă anexaă nr.ă 1.ă Listaă investiga iiloră nuă esteă limitativ ,ă
cerereaă unoră investiga iiă specificeă pentruă anumiteă cazuriă fiindă posibil ă dac ă astfelă deă
investiga iiăpotăafectaădeciziaăterapeutic .
(6) Laboratoarele spitalului,ă precumă şiă serviciileă deă imagistic ă auă obliga iaă deă aă daă
prioritateăinvestiga iilorăsolicitateădinăparteaăUPUăsauăCPU.
ART. 63
Conducereaă spitaluluiă vaă asiguraă existen aă unuiă sistemă deă comunica iiă func ională careă
s ă permit ă acordareaă asisten eiă medicaleă deă urgen ă înă conformitateă cuă prevederileă
prezentuluiăordin.ăStructuraăminim ăaăsistemuluiădeăcomunica iiăesteăprev zut ăînăanexaănr.ă
1.
CAP. VII
Internareaăpacien ilorăafla iăînăUPUăsauăCPU,ăre inereaăsubăobserva ie,ătransferulăsauă
externarea lor
ART. 64
Internareaă deă urgen ă aă pacien iloră înă spitală seă faceă doară prină UPUă sauă CPU,ă înă urmaă
întocmiriiă uneiă fişeă individualeă deă urgen ,ă examin riiă şiă evalu riiă pacientului,ă cuă
excep iaăcazuluiăînăcareăspitalulănuăde ineăoăasemeneaăsec ie.
ART. 65
Seăinterziceăinternareaăcazurilorăcroniceăsauăaăcazurilorăcareănuăreprezint ăurgen eăcuă
indica iiădeăinternareăclareăprinăUPUăsauăCPU.
ART. 66
Înăurmaăexamin riiăşiăinvestig riiăpacientului,ămediculădeăgard ădinăUPUăsauăCPUăcere,ă
dup ă caz,ă consulturileă deă specialitate,ă propunândă inclusivă internareaă pacientuluiă dac ă
consider ăacestălucruănecesar.
ART. 67
Decizia de internare a pacien iloră afla iă înă UPUă şiă CPUă apar ine,ă deă principiu,ă
mediciloră deă gard ă dină sec iileă spitalului,ă laă propunereaă mediciloră deă gard ă dină UPUă sauă
CPU,ă luândă înă considerareă stareaă clinic ă aă pacientului,ă antecedenteleă acestuia,ă
probabilitateaă agrav riiă st rii lui,ă existen aă unuiă diagnostică finală cert,ă conduitaă
terapeutic ă necesar ă şiă al iă factoriă obiectiviă deă ordină medicală şiă socială careă potă
influen aăoăasemeneaădecizie.
ART. 68
Criteriileădeăinternareăaăpacien ilorădinăUPUăsauăCPUăsuntăurm toarele:
1.ăpacientulăesteăînăstareăcritic ;
2.ă exist ă posibilitateaă apari ieiă unoră complica iiă careă potă puneă înă pericolă via aă
pacientului;

3.ăafec iuneaăpacientuluiănecesit ămonitorizare,ăinvestiga iiăsuplimentareăşiătratamentă
deăurgen ălaănivelăspitalicesc;
4.ăpacientulătrebuieăs ăfieăsupusăuneiăinterven iiăchirurgicaleădeăurgen ;
5.ăsimptomatologiaăşiăstareaăclinic ăaăpacientuluiăcorelat ăcuăal iăfactori,ăcumăarăfiă
vârsta,ă sexulă etc.,ă potă fiă cauzateă deă oă afec iuneă grav ă chiară dac ă testeleă şiă
investiga iileăparacliniceănuădovedescăacestălucruălaămomentulăefectu riiălor;
6.ă elucidareaă cazuluiă necesit ă investiga iiă suplimentareă ceă nuă potă fiă efectuateă laă
momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;
7.ă afec iuneaă deă care sufer ă pacientulă nuă permiteă autosus inerea,ă iară pacientulă
locuieşteăsingurăşiăesteăf r ăapar in tori;
8.ă alteă situa iiă bineă justificateă înă careă mediculă dină UPU/CPUă sauă mediculă deă gard ă
dintr-oăsec ieăconsider ănecesar ăinternareaăpacientului.
ART. 69
(1)ăÎnăcazulăunorădiferen eădeăopinieăîntreămediculădeăgard ădinăUPU/CPUăşiăunămedicădeă
gard ă dintr-oă alt ă sec ieă aă spitaluluiă privindă necesitateaă intern riiă unuiă pacientă înă
sec iaărespectiv ,ămediculădinăUPU/CPU,ăbazându-se pe motive bine întemeiate pe care le va
documentaă înă fişaă individual ă aă pacientului,ă poateă internaă pacientulă într-un salon de
observa ieă dină cadrulă UPU.ă Înă acestă sensă mediculă deă gard ă dină UPU/CPUă vaă informaă mediculşefăalăUPU/CPUăsauăloc iitorulăacestuia.
(2) Pacientul internatăînăsalonulădeăobserva ieăvaăfiăurm ritădeăpersonalulădinăcadrulă
UPU/CPU,ăcareăvaăsolicitaăconsulturiădeăspecialitateăoriădeăcâteăoriăconsider ăacestălucruă
necesar,ă pân ă laă luareaă uneiă deciziiă finaleă înă privin aă intern riiă sauă extern riiă
pacientului.
(3)ă Înă celă multă 24ă deă oreă deă laă internareaă pacientuluiă înă salonulă deă observa ie,ă oă
comisieă mixt ă alc tuit ă dină reprezentan iă aiă UPU/CPU,ă sec ieiă deă specialitateă dină cadrulă
spitaluluiăşiădirec iuniiăspitaluluiăvaădecideăasupraăoportunit iiăextern riiăpacientului
laădomiciliu.ăAceast ăcomisieăvaăfiăformat ăînădiminea aăurm toareăintern riiăpacientului,ă
indiferentădeătimpulăpetrecutăînăsalonulădeăobserva ie.
(4)ăÎnăcazulăintern riiăpacientului,ătoateăcheltuielileăsuportateăînăcadrulăUPU/CPUăpeă
durata intern riiăînăsalonulădeăobserva ieăvorăfiăpreluateădeăsec iaăînăcareăseăinterneaz ă
pacientul.
(5)ă Înă condi iileă îndepliniriiă unuiaă sauă maiă multoraă dintreă criteriileă deă internareă
prev zuteălaăart.ă68,ămediculădeăgard ădinăUPUăsauăCPUăareădreptulădeăaăinternaăpacientulă
într-oăsec ieădeăspecialitateăaăspitalului,ăînăurm toareleăsitua iiăexcep ionale:
a)ă mediculă deă gard ă dină UPUă sauă CPUă apreciaz ă c ă trimitereaă pacientuluiă laă domiciliuă
sau internarea acestuia într-ună salonă deă observa ieă dină cadrulă UPUă sauă CPUă esteă înă
detrimentulăst riiădeăs n tateăaăpacientului;
b)ămediculădeăgard ădinăsec ia deăspecialitateăaăspitaluluiănuăseăprezint ălaăconsultulă
deă specialitateă solicitată deă c treă mediculă deă gard ă dină UPUă sauă CPU,ă înă condi iileă
prev zuteăînăprezentulăordin;
c)ăstareaăpacientuluiănecesit ăoă abordareămultidisciplinar ăşiăniciunulădintreămedicii
deă gard ă dină sec iileă deă specialitateă aleă spitaluluiă nuă doreşteă internareaă acestuiaă înă
sec iaărespectiv ;
d)ă oriceă alt ă situa ieă bineă justificat ă înă careă mediculă deă gard ă dină UPUă sauă CPUă
consider ă necesar ă internareaă pacientului,ă cuă acordulă mediculuiă şefă ală UPUă sauă CPUă şiă cuă
informarea conducerii spitalului.
--------Alin. (5) al art. 69 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 310 din 16
martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.
(6)ăÎnăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(5),ăînăcazulălipseiătemporareădeălocuriăînăsec iaă
deă specialitateă aă spitaluluiă înă careă mediculă deă gard ă dină UPUă sauă CPUă consider ă necesar ă
internarea pacientului, acesta poate fi internat într-oăsec ieăcu profil înrudit, urmând a
fiătransferatăînăsec iaădeăspecialitateăcorespunz toareăpatologieiăprezentateălaăeliberareaă
unuiă loc.ă Înă acesteă situa ii,ă internareaă seă faceă cuă informareaă mediculuiă deă gard ă dină
specialitateaăînăcareăseăconsider ănecesar ăinternarea pacientului.
---------Alin. (6) al art. 69 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 310 din 16
martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.
ART. 70
(1) În UPU sau CPU potăfiăre inu iăpacien iăsubăobserva ieăpentruăcelămultă24ădeăoreăînă
urm toareleăsitua ii:
a)ă lipsaă unuiă locă deă internareă potrivită înă spitalulă respectivă sauă înă alteă unit iă
sanitareădeăprofilădinăoraşulărespectiv;

b)ă necesitateaă monitoriz riiă temporareă deă scurt ă durat ă f r ă s ă existeă laă momentulă
respectiv motive de internare într-oăsec ieădinăspital;
c)ă necesitateaă repet riiă unoră analizeă sauă investiga iiă înă vedereaă confirm riiă oriă
excluderiiăunuiădiagnosticăşi/sauăstabiliriiăuneiăconduiteăterapeutice;
d)ă pacientulă reprezint ă ună cază socială careă necesit ă oă rezolvareă definitiv ,ă nefiindă
posibil ăexternareaăacestuiaădinăUPUăsauăCPUăf r ăexpunereaăluiălaăunărisc;
e)ă alteă cazuriă careă suntă considerateă deă c treă mediculă responsabilă deă tur ă bineă
întemeiateă şiă înă favoareaă pacientului,ă cuă condi iaă men ion riiă motiveloră înă scrisă înă fişaă
individual ăaăpacientului.
(2)ă Re inereaă unuiă pacientă subă observa ieă înă UPUă sauă CPUă seă faceă cuă acordulă acestuiaă
sau,ădup ăcaz,ăcuăacordulăapar in torilorăacestuia.
(3)ă Înătimpulăînăcareăpacientulă seăafl ăsubă observa ieăînăUPUă sauă CPU,ăacestaă seăafl ă
subădirectaăresponsabilitateăaăpersonaluluiădinăunitateaărespectiv .
(4)ăStabilireaăuneiăconduiteăterapeuticeăpentruăpacientulăaflatăsubăobserva ieăseăface,ă
dup ăcaz,ădeăcomunăacordăcuămediciiădeăgard ădinăspital.
(5)ă Esteă interzis ă re inereaă unoră pacien iă subă observa ieă într-oă UPUă sauă CPUă dac ă nuă
exist ăpersonalulănecesarăîngrijriiăacestorăpacien iăsauădac ănuăexist ăcondi iileănecesareă
şiă echipamenteleă necesare monitoriz riiă pacien iloră respectivi.ă Înă astfelă deă situa iiă
observareaăpacien ilorăvaăaveaălocăînăsec iileădeăprofil.
ART. 71
(1)ăÎnăcazulăînăcareăexist ămotiveădeăinternareăaăpacientuluiăîntr-oăanumit ăsec ieădină
spital,ă acestaă nuă vaă fiă re inută subă observa ieă înă UPUă sauă CPUă decâtă dină motivulă lipseiă
temporare de locuri de internare.
(2)ă Înă aceast ă situa ieă pacientuluiă iă seă vaă întocmiă oă fiş ă deă internareă înă sec iaă
respectiv ,ămen ionându-seăînăscrisămotivulăpentruăcareăpacientulăr mâneăînăUPUăsau CPU.
(3)ă Conduitaă terapeutic ă seă stabileşteă înă acestă cază deă mediculă deă gard ă dină sec iaă înă
careă seă afl ă internată pacientul,ă eaă urmândă aă fiă aplicat ,ă deă comună acordă cuă mediculă
responsabilădeătur ădinăUPU/CPU,ădeăpersonalulăaflatăsubăcoordonareaăacestuia.
(4)ă Astfelă deă pacien iă voră fiă prelua iă cuă prioritateă deă sec iaă înă careă suntă interna iă
înămomentulăeliber riiăunorălocuri.
(5)ă Dină momentulă intern riiă pacientuluiă într-oă sec ieă aă spitalului,ă cheltuielileă
aferente tratamentului aplicat pacientului respectivă înă UPUă sauă CPUă seă deconteaz ă înă fişaă
deăinternareăaăpacientuluiăcaăfiindăcheltuieliăaleăsec ieiărespective,ăchiarădac ăpacientulă
seăafl ătemporarăsubăobserva ieăînăUPUăsauăCPU.
ART. 72
(1)ă Pacien iiă afla iă înă stareă critic ,ă necesitândă monitorizareă şiă ventila ie,ă voră fiă
prelua iădeăsec iileădeăATIăînăurmaăstabiliz riiăşiăinvestig riiălor.
(2)ă Internareaă pacien iloră politraumatiza iă înă primeleă 24ă deă oreă seă realizeaz ,ă dup ă
caz,ă laă sec iileă deă chirurgieă general ă sauă laă sec iileă deă ATI,ă prină sec iileă deă chirurgieă
general .
--------Art. 72 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 310 din 16 martie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.
ART. 73
(1) În UPU în care exist ă dotareaă şiă resurseleă umaneă şiă materialeă necesare,ă pacien iiă
afla iă înă stareă critic ,ă ventila iă potă fiă re inu iă temporar,ă pentruă celă multă 6ă ore,ă înă
urm toareleăcondi ii:
a)ă lipsaă temporar ă deă locuriă sauă deă resurseă materiale,ă respectivă aparatur ă de
ventila ieăşiămonitorizare,ăînăsec iileădeăterapieăintensiv ;
b)ă pacientulă necesit ă ventila ieă deă scurt ă durat ,ă dup ă careă poateă fiă extubată şiă
internat într-oăsec ieăaăspitalului,ăaltaădecâtăaceeaădeăterapieăintensiv ;
c)ă pacientulă necesit ă ventila ieă neinvaziv ă pentruă scurt ă durat ,ă dup ă careă seă
interneaz ă într-oă sec ieă aă spitaluluiă careă nuă de ineă mijloaceleă pentruă ventila iaă
neinvaziv .
(2)ă Pacien iiă afla iă înă stareă critic ă ventila iă laă careă seă anticipeaz ă necesitateaă
ventila ieiămaiămultădeă6ăoreăvorăfiăinterna iăînăsec iileădeăterapieăintensiv ăimediatăsauă
laăeliberareaăprimuluiălocăînăsec iaădeăterapieăintensiv .
(3)ăÎnăcazulălipseiăresurselorănecesareăîngrijiriiăpacien ilorăintuba iăşiăventila iăînă
UPU,ăînăurmaăstabiliz riiăşiăfinaliz riiăinvestiga iilor,ăsec iileădeăterapieăintensiv ăvoră
preluaăcazurileărespectiveăchiarăşiăpentruăperioadeăscurteădeăventila ie.
(4)ăMediculuiădeăgard ădintr-oăsec ieădeăterapieăintensiv ădeăprofilăsauădintr-oăsec ieă
deă terapieă intensiv ă general ă îiă esteă interzisă s ă refuzeă preluareaă unuiă pacientă aflată înă
stareăcritic ăventilat,ăînăcondi iileăexisten eiăuneiăposibilit iăînăacestăsens.
(5) În cazul lipsei de locuri de internare într-oă sec ieă deă terapieă intensiv ă seă vaă
proceda,ădup ăcaz,ălaăunaădinăurm toareleăsolu ii:

a)ăre inereaătemporar ăaăpacientuluiăînăUPUăpân ălaăeliberareaăunuiăloc,ăcuăcondi iaăcaă
înă UPUă s ă existeă resurseleă umaneă şiă materialeă necesareă îngrijiriiă pacientuluiă subă
îndrumareaămediculuiădinăsec iaădeăterapieăintensiv ;
b) transferulă pacientuluiă c treă ună spitală careă de ineă capacitateaă necesar ă îngrijiriiă
acestuia.
(6)ă Înă cazulă lipseiă deă locuriă şiă echipamenteă disponibileă înă sec iileă deă terapieă
intensiv ,ă mediculă responsabilă deă gard ă dină sec iaă respectiv ă deă terapieă intensiv ă areă
responsabilitateaă deă aă organizaă transferulă pacientuluiă c treă oă alt ă unitateă sanitar ă careă
îl poate primi.
(7)ă Înă cazulă înă careă exist ă pacien iă afla iă înă stareă critic ă ventila i,ă re inu iă înă
UPU,ă sec iileă deă profilă deă terapieă intensiv ă sauă celeă generale vor planifica preluarea
pacientuluiăcuăprioritateăînămomentulăînăcareăseăelibereaz ăunăloc.
(8)ăCosturileăaferenteătratamentuluiăpacientuluiăînăstareăcritic ăaflatătemporarăînăUPUă
suntă decontateă deă sec iaă înă careă pacientulă seă afl ă internată sau,ă dup ă caz,ă deă sec iaă deă
ATI.
(9)ăEsteăinterzis ăre inereaăpacien ilorăafla iăînăstareăcritic ăînăUPUăf r ăinternareă
într-oăsec ieădeăterapieăintensiv ăprinăsec iaădeăprofil,ămaiămultădeă3ăoreădeălaămomentulă
sosiriiă pacientuluiă înă UPU,ă chiară dac ă pacientulă vaă fiă re inută înă UPUă pân ă laă eliberareaă
unuiălocăînăcadrulăsec ieiădeăterapieăintensiv .
ART. 74
(1)ă Înă cazulă înă careă pacientulă necesit ă transferulă c treă oă alt ă unitateă sanitar ,ă
mediculă responsabilă deă tur ă dină cadrulă UPUă împreun ă cuă mediculă deă gard ă dină sec iaă deă
profil care a consultat pacientul vor organiza transferul în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
(2)ăDeciziaătransferuluiăpacientuluiăaflatăînăstareăcritic ăesteăoădecizieăcomun ăcareă
esteă luat ă deă mediciiă specialiştiă dină spitală împreun ă cuă mediculă responsabilă deă tur ă dină
UPU,ăînăconsultare,ădup ăcaz,ăcuămediciiădeăgard ă dină unitateaă sanitar ălaăcareă urmeaz ăaă
fi transferat pacientul respectiv.
ART. 75
(1) Externarea unui pacient dintr-o UPU sau CPU se face doar cu acordul final al
mediculuiă responsabilă deă tur ă dină cadrulă UPUă sauă CPU,ă careă vaă semnaă şiă parafaă fişaă
individual ăaăpacientuluiăînainteaăplec riiăacestuiaădinăserviciulărespectiv.
(2)ă Externareaă poateă fiă recomandat ,ă înă urmaă consult riiă pacientuluiă respectivă şiă aă
rezultateloră investiga iiloră efectuate,ă deă ună medică deă gard ă dină spitală sau,ă dup ă caz,ă
directădeăunămedicădeăgard ădin cadrul UPU.
(3)ă Externareaă poateă fiă efectuat ă laă cerereaă pacientuluiă sauă dup ă caz,ă aă
apar in torilorăacestuia,ăînăurmaăsemn rii,ăînăfişaăindividual ăaăpacientului,ăaărefuzuluiă
de tratament sau de internare.
(4) În cazul în care recomandarea de externare la domiciliu a unui pacient din UPU sau
CPUăesteăaăunuiămedicăoriăaăunorămediciădeăgard ădintr-oăsec ieăsauădinădiferiteăsec iiăaleă
spitalului,ă fişaă individual ă aă pacientuluiă vaă fiă semnat ă şiă parafat ă inclusivă deă mediciiă
responsabiliădeăgard ădinăsec iileărespective.
(5)ă Înă cazulă extern riiă laă domiciliu,ă pacientul,ă laă solicitareaă acestuiaă sauă dac ă seă
consider ă necesar,ă vaă primiă oă scrisoareă medical ă c treă mediculă deă familie,ă careă explic ă
rezultateleăinvestiga iilor,ătratamentulăefectuatăşiărecomand rileămediculuiădinăUPUăşiăaleă
mediciloră specialiştiă dină cadrulă spitalului.ă Scrisoareaă poateă fiă înlocuit ă deă oă copieă aă
fişei,ă adresat ă mediculuiă deă familie.ă Esteă recomandată caă scrisorileă c treă mediciiă deă
familieăs ăfieătrimiseăprinăpoşt ăsauăpoşt ăelectronic ădirectămediculuiărespectiv.
(6)ă Laă externareă pacientulă vaă primiă informa iileă necesareă privindă afec iuneaă luiă şiă
tratamentulănecesar,ăinclusivăinforma iileăprivindăoăeventual ăapari ieăsauăagravareăaăunoră
semneăoriăsimptomeăcareănecesit ărevenirea deăurgen ălaăUPUăsauăCPU.
CAP. VIII
ColaborareaădintreăUPUăşiăCPUăşiăserviciileădeăurgen

ăprespitaliceasc

ART. 76
Serviciileă deă urgen ă prespitaliceasc ă voră predaă pacien ii,ă dup ă caz,ă asistentuluiă deă
triajăsauăunuiămedicădeăgard ădinăcadrul UPU sau CPU.
ART. 77
Laăpredareaăpacientuluiăseăvaăpredaăşiăoăfiş ămedical ăaăacestuia,ăcompletat ădeăşefulă
echipajuluiădeăurgen ăprespitaliceasc ăşiăsemnat ădeăacesta.
ART. 78
PersonalulăUPUăsauăCPUăareăobliga iaăs ăpreiaăpacientul în cel mai scurt timp posibil,
eliberând echipajul respectiv în cel mult 15 minute de la sosirea în UPU sau CPU.
ART. 79

Mediciiă dină UPUă sauă CPU,ă precumă şiă mediciiă deă gard ă dină spitală nuă auă dreptulă deă aă
re ineă echipajeleă deă urgen ă dină cadrulă serviciiloră deă ambulan ă sauă SMURD,ă cuă excep iaă
cazuluiă înă careă pacientulă seă afl ă înă stareă critic ,ă necesitândă transferă imediată c treă oă
alt ă unitateă sanitar ,ă situa ieă înă careă seă vaă ob ineă acordulă dispeceratuluiă medicală careă
coordoneaz ăechipajulărespectiv.
ART. 80
Între dispeceratul medical sau cel integrat dintr-unăjude ăoriădinămunicipiulăBucureştiă
şiă UPUă dină spitalulă jude eană sauă dină municipiulă Bucureştiă vaă existaă oă leg tur ă permanent ă
radioăşi/sauătelefonic .
ART. 81
Echipajele care transport ă pacien iă afla iă înă stareă critic ă auă obliga iaă s ă anun eă
sosireaă loră dină timp,ă cuă celă pu ină 10ă minuteă înainteaă sosirii,ă şiă s ă aduc ă laă cunoştin aă
personalului din UPU sau CPU, direct ori prin intermediul dispeceratului, datele clinice
despre starea pacientuluiăşiătratamentulăaplicatăacestuiaăpân ălaămomentulărespectiv.
ART. 82
Personalulă dină UPUă sauă CPUă areă obliga ia,ă peă bazaă informa iiloră primiteă deă laă
echipajeleădeăurgen ăprespitaliceasc ,ădeăaăpreg tiăînăprealabilăcameraădeăreanimareăşiădeă
a anun a,ădup ăcazăşiăînăconformitateăcuăprotocoaleleăunit ii,ăspecialit ileăcareătrebuieă
s ăfieăprezenteăînămodăobligatoriuălaăsosireaăcazului.
ART. 83
Personalulă dină UPUă sauă CPUă vaă informaă şiă sec iaă deă imagistic ă înă vedereaă preg tiriiă
prealabile,ăînăcazulăînăcareăseăanticipeaz ănecesitateaăuneiăexamin riăCT.ăTotodat ,ăvaăfiă
informată şiă bloculă operator,ă înă cazulă înă careă seă anticipeaz ă necesitateaă unei interven iiă
deăurgen ăînăscurtătimp.
ART. 84
Înă cazulă înă careă exist ă posibilitateaă transmiteriiă dateloră medicaleă prină sistemă deă
transmisieă telemedical ă deă laă echipajeleă deă urgen ă prespitaliceasc ă laă UPU,ă personalulă
medical din UPU va asigura consultan ,ă laă solicitareaă echipajelor,ă f r ă întârziere.ă Înă
acestă sens,ă responsabilitateaă asigur riiă consultan eiă vaă fiă dat ă unuiă medică dină fiecareă
tur ,ăsubădirectaăîndrumareăaămediculuiăresponsabilădeătur .
ART. 85
Înă cazulă unoră disfunc ionalit iă sauă înă cazulă înă careă echipajeleă deă urgen ă
prespitaliceasc ă nuă respect ă competen eleă sauă protocoaleleă prev zute,ă medicul-şefă ală UPUă
sauă CPUă areă obliga iaă deă aă informaă înă scrisă conducereaă serviciuluiă deă ambulan ă sau,ă dup ă
caz, medicul-şefăalăSMURDădespreăproblemele respective.
ART. 86
Înăcazulăunorădisfunc ionalit iălaăpreluareaăpacien ilorălaănivelulăuneiăUPUăsauăunuiă
CPU,ăconducereaăserviciuluiădeăambulan ăsau,ădup ăcaz,ămedicul-şefăalăSMURDăareăobliga iaă
de a informa medicul-şefăalăUPUăsauăCPU, în scris, despre problemele respective.
ART. 87
Laă solicitareaă echipajeloră deă urgen ă prespitaliceasc ,ă UPUă sauă CPUă poateă trimiteă
personală medicală deă specialitate,ă echipamente,ă medicamenteă şiă materialeă sanitareă înă
sprijinul acestora, folosind, dup ă caz,ă mijloaceă deă deplasareă propriiă aleă unit iiă
respectiveăsauămijloaceădeădeplasareăaleăserviciuluiădeăambulan ăoriăaleăaltorăinstitu iiă
care pot asigura sprijinul în acest sens.
ART. 88
Personalulădinăserviciileădeăurgen ăprespitaliceasc ăpoateăefectuaăstagiiădeăpreg tireă
înăcadrulăUPUăşiăCPU.
CAP. IX
ColaborareaădintreăUPUăşiăCPUăşiăsec iileăşiăcompartimenteleăspitalului
ART. 89
(1)ă Colaborareaă dintreă UPUă şiă CPUă şi sec iileă dină spitalulă dină careă facă parteă seă
realizeaz ă înă condi iiă deă egalitateă întreă structurileă respective,ă UPUă şiă CPUă nefiindă
subordonateăaltorăsec iiădinăspital.
(2)ăSpitaleleăcareăauăînăstructuraălorăUPUăsauăCPUăauăobliga iaădeăaăasiguraăunăprocent
de 5-10%ădinănum rulătotalădeăpaturiăaleăspitaluluiăpentruăinternareaăînăregimădeăurgen ăaă
pacien ilorăproveni iădinăUPUăsauăCPU.ăLaăstabilireaănum ruluiădeăpaturiănecesarăintern riiă
pacien ilorăproveni iădinăUPUăsauăCPUăseăareăînăvedereămediaăintern rilor zilnice în regim
deăurgen ăpeăoăperioad ădeăcelăpu ină6ăluni.ăResponsabilitateaăasigur riiăpaturilorălibereă
revineăşefilorădeăsec ie.
(3)ăÎnăsitua iaăînăcareăsec iileădeăspecialitateăaleăspitaluluiănuăpotăasiguraănum rulă
deăpaturiălibereăprev zut laăalin.ă(2),ăseăreconsider ăprogramulădeăinternareăaăpacien iloră
planifica i.

(4)ă Înă cazulă înă careă sec iileă deă ATIă nuă potă asiguraă num rulă deă paturiă libereă pentruă
internareaă înă regimă deă urgen ă aă pacien iloră proveni iă dină UPUă sauă CPU,ă înă cadrulă
spitaluluiăseăvaăluaăînăconsiderareăreplanificareaăopera iilorăelectiveăpentruăcareăauăfostă
rezervateă paturiă înă acesteă sec ii;ă sec iileă deă terapieă intensiv ă auă obliga iaă deă aă preluaă
înămodăprioritarăpacien iiăventila iăafla iăînăUPUăsauăCPU.
(5) Internarea pacien ilorăpeăpaturileăprev zuteălaăalin.ă(2)ăseăfaceădoarăprinăUPUăsauă
CPU.
(6)ă Listaă paturiloră libereă careă seă asigur ă pentruă internareaă înă regimă deă urgen ă aă
pacien ilorăproveni iădinăUPUăsauăCPUăseăpred ăconduceriiăUPUăsauăCPU,ăzilnic,ăinclusivăînă
zileleădeăsâmb t ăşiăduminic ,ăprecumăşiădeăs rb toriălegale,ăpân ăcelătârziuălaăoraă12,00.
(7)ă Listaă paturiloră libereă prev zut ă laă alin.ă (6)ă includeă şiă paturileă deă terapieă
intensiv ăcuăcapacitateădeăventila ie.
(8) Spitalele de specialitate sau spitaleleă generale,ă precumă şiă spitaleleă pavilionareă
careănuăauăînăstructuraăorganizatoric ăUPUăsauăCPU,ădarăcareăprinăactivitateaălorăparticip ă
laăacordareaăasisten eiămedicaleădeăurgen ,ăauăobliga iaădeăaăasiguraăunăprocentăvariabilă
dină num rulă totală deă paturiă aleă spitaluluiă pentruă internareaă înă regimă deă urgen ă aă
pacien ilorăproveni iădinăUPUăsauăCPU,ădup ăcumăurmeaz :
a) 5-10%ă dină num rulă totală deă paturiă aleă spitalului,ă înă situa iaă înă careă spitalulă
respectivă esteă singuraă unitateă sanitar ă cuă paturiă deă profil din localitate. La stabilirea
num ruluiă deă paturiă necesară intern riiă pacien iloră proveni iă dină UPUă sauă CPUă seă areă înă
vedereămediaăintern rilorăzilniceăînăregimădeăurgen ăpeăoăperioad ădeăcelăpu ină6ăluni;
b) 5-10%ă dină num rulă totală deă paturiă aleă spitalului,ă dac ă înă localitateaă respectiv ă
exist ă şiă alteă unit iă sanitareă cuă paturiă deă acelaşiă profil.ă Înă aceast ă situa ie,ă pentruă
stabilireaănum ruluiădeăpaturiănecesarăintern riiăpacien ilorăproveni iădinăUPU sau CPU se
areă înă vedereă mediaă intern riloră deă urgen ă prină UPUă sauă CPUă înă ultimeleă 6ă luniă pentruă
toateăsec iileăcuăacelaşiăprofil,ăfiecareăsec ieădeăspecialitateădinăcadrulăfiec ruiăspitală
urmândăs ăasigureăunăprocentădinănum rulăpaturilorănecesare,ăprocent care nu se va stabili
subă5%ădinănum rulătotalăalăpaturilorădinăsec iaărespectiv .
(9) Prevederile alin. (3)-(7)ăsuntăaplicabileăşiăînăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(8).
--------Art. 89 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 310 din 16 martie 2009,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009.
ART. 90
CPUăpotăfiăsubordonateătemporarăsec iilorădeăATI,ăînăcazulăînăcareănuăexist ămedic-şefă
alăCPU,ăînăcondi iileăart.ă22.
ART. 91
Mediciiădeăgard ădinăspitalulărespectivăîşiăvorăacordaăsprijinulăînăvedereaărezolv riiă
corecteăşiăprompteăaăcazurilorădinăUPUăsauăCPU,ăcândăsuntăsolicita iăînăacestăsens.
ART. 92
(1)ă Înă vedereaă rezolv riiă prompteă aă urgen eloră intraspitaliceşti, mai ales în cazul
stopurilorăcardiaceăintraspitaliceşti,ăpeăbazaăunorăprotocoaleăprestabiliteăşiăcuăcondi iaă
existen eiă personaluluiă şiă aă resurseloră materialeă necesare,ă personalulă dină UPUă sauă CPUă vaă
organizaăînăfiecareătur ăoăechip ădeăinterven ieăintraspitaliceasc ,ăformat ădinăcelăpu ină
3ă persoane,ă condus ă deă ună medic,ă careă seă deplaseaz ă laă solicitareă înă vedereaă asigur riiă
asisten eiădeăurgen ăintraspitaliceasc .
(2)ă Echipaă deă interven ieă intraspitaliceasc ă vaă colaboraă cuă mediciiă dină sec iileă
spitaluluiăînăvedereaăsolu ion riiăcazuluiăşiăprelu riiăluiăînăurmaăresuscit riiădeăsec iaă
de ATI.
(3)ă Înă cazulă stopuriloră cardiaceă înă sec iileă dină spital,ă esteă responsabilitateaă
mediculuiă deă gard ă dină sec iaă respectiv ă deă aă stabiliă dac ă resuscitareaă esteă indicat ă sauă
nuăpân ălaăsosireaăechipeiădeăinterven ie.
(4)ăPersonalulădinăsec iiăesteăobligatăs ăînceap ămanevreleădeăresuscitareădeăbaz ăpân ă
laăsosireaăechipeiădeăinterven ie.
(5)ă Dup ă caz,ă spitaleleă careă de ină personalulă necesară acopeririiă urgen eloră
intraspitaliceştiă înă cadrulă sec iiloră deă ATIă potă optaă pentruă asigurareaă urgen eloră
intraspitaliceştiădeăc treăsec iileădeăATI.
(6)ăEchipeleădeăinterven ieăintraspitaliceasc ăauăurm toareleăobliga ii:
a)ăs ăfieădisponibileăimediatăînăcazădeăchemare;
b)ă s ă fieă posibil ă apelareaă loră utilizândă ună num ră deă interioră specială destinat,ă laă
careăseăr spundeă24ădeăoreădină24,ă7ăzileădină7;
c)ă s ă seă deplasezeă cuă echipamenteleă şiă materialeleă necesareă resuscit riiă cardiopulmonare avansate;
d) s ăseădeplasezeăînăcelămultăunăminutădeălaăchemare.

(7)ă Înă spitaleleă mariă cuă multeă cl diriă potă existaă maiă multeă echipeă deă interven ieă
intraspitaliceasc ă asigurateă deă UPUă şiă deă sec iileă deă ATI,ă înă conformitateă cuă protocoaleă
prestabilite.
ART. 93
Medicul-şefăalăUPUăsauăCPUăvaăparticipaălaăşedin eleăorganizateădeăconducereaăunit iiă
sanitareăcuărestulămedicilorăşefiădeăsec ie.
ART. 94
(1)ăCelăpu inăoădat ălaădou ăluniăseăvaăorganizaălaănivelădeăspitalăunăraportăcomunădeă
morbiditate/mortalitate,ălaăcareăvorăparticipaăînămodăobligatoriuăconducereaăspitaluluiăşiă
to iămediciiăşiăasisten iiăşefiădeăsec ie.ăŞedin eleăsuntădeschiseăpersonaluluiămedicalădină
spitalul respectiv.
(2)ă Cazurileă careă urmeaz ă aă fiă discutateă înă cadrulă raportuluiă voră fiă stabiliteă şiă
anun ateă cuă celă pu ină oă s pt mân ă înainte,ă laă propunereaă sec iiloră dină spital,ă inclusivă aă
UPU sau CPU.
(3)ă Rezultateleă întâlniriloră şiă deciziileă luateă voră fiă documentateă deă conducereaă
spitaluluiăşiăcomunicateăsec iilor,ărespectivămedicilorădinăspital.
ART. 95
Înă cazulă apari ieiă unoră disfunc ionalit iă întreă UPUă sauă CPU,ă peă deă oă parte,ă şiă oă
sec ieăaăspitalului,ăpeădeăalt ăparte,ăproblemaăvaăfiărezolvat ădeăconducereaăspitaluluiăînă
prezen aăşefilorăcelorădou ăsec ii.
CAP. X
Implicareaăînăasisten aămedical ădeăurgen

ăînăfazaăprespitaliceasc ăaăUPU

ART. 96
UPU pot fi implicate în acordareaă asisten eiă medicaleă deă urgen ă prespitaliceasc ă
operând,ă înă conformitateă cuă prevederileă legale,ă unit iă SMURDă înă colaborareă cuă
inspectorateleăpentruăsitua iiădeăurgen .
ART. 97
Modulă deă organizareă şiă func ionareă aă SMURDă seă stabileşteă prin ordin comun al
ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală ministruluiă interneloră şiă reformeiă administrative,ă înă
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
CAP. XI
Finan areaăUPUăşiăCPU
ART. 98
UPUăşiăCPUădinăcadrulăspitalelorădeăurgen ăsuntăfinan ateădeălaăbugetulădeăstatăpentruă
cheltuieliă deă personală şiă cheltuieliă cuă medicamenteă şiă materialeă sanitare,ă precumă şiă dină
veniturileărealizateădeăunitateaăsanitar .
ART. 99
Vorăfiăfinan ateăînăconformitateăcuăprevederileăart.ă102ănumaiăUPUăşiăCPUădinăspitaleleă
deă urgen ,ă careă îndeplinescă condi iileă deă organizareă şiă dotareă prev zuteă înă prezentulă
ordin.
ART. 100
Unit ileăsanitareălaăcareăUPUăşiăCPUănuăîndeplinescăcondi iileădeăorganizareăşiădotareă
pân ălaădataăstabilit ăprinăprezentulăordin,ăprecumăşiăunit ileăsanitareăcareănuăde inăUPUă
sauăCPUăconformăprevederilorăprezentuluiăordinăvorăorganizaăprimireaăurgen elorăprinăcamereă
deăgard ,ăcareăvorăfiăfinan ateăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare.
ART. 101
La fundamentareaăbugetuluiăuneiăUPUăseăvorăluaăînăconsiderareăurm toareleăaspecte:
1.ănivelulădeăcompeten ăalăspitaluluiădinăcareăfaceăparteăUPU;
2. categoria UPU din punctul de vedere al nivelului de clasificare;
3.ănum rulătotalăalăcazurilor/ană(media în ultimii 3 ani);
4.ănum rulătotalăalăcazurilorăcritice/ană(mediaăînăultimiiă3ăani);
5.ăstructuraăUPUăşiăspa iileăfunc ionaleădinăstructur ;
6.ăpersonalulăangajat,ăcalificareaăşiăsalarizareaălui;
7.ă nevoiaă deă aă lucraă înă regimă deă gard ă sauă deă aă efectuaă oreă suplimentareă aă uneiă
categorii de personal din cadrul UPU respective, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
8.ănevoileădeăangajare,ăjustificate,ăînăurm torulăanăsauăsemestru,ădup ăcaz;
9. cheltuieli de personal corelate cu nivelul de salarizare a personalului;
10.ăcheltuieliădeăcomunica ii/telecomunica ii;
11.ăcosturileămedicamentelorăşiăaleămaterialelorăsanitare,ăcorelateăcuănum rulătotalăală
cazurilor/an;

12.
implicareaă UPUă respectiveă înă acordareaă asisten eiă medicaleă deă urgen ă
prespitaliceasc ,ă avândă rolă directă înă operarea,ă înă conformitateă cuă prevederileă legale,ă aă
unui SMURD.
Înăacestăsens,ăseăvorăluaăînăconsiderareăurm toarele:
a)ănum rulăechipajelorăoperateădeăUPUărespectiv ăşiătipulălor;
b)ă num rulă totală deă cazuriă rezolvateă luândă înă considerareă mediaă înă ultimiiă 2ă aniă aă
serviciuluiărespectivăsauăaăaltorăserviciiăsimilare,ădac ăacestaăesteănou-înfiin at;
c)ă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă necesareă tuturoră echipajeloră medicaleă şiă deă
primăajutorăoperateădeăUPUărespectiv ;
d)ăcosturileădeăoperareăaăechipajelor,ăalteleădecâtăceleăprev zuteăaăfiăacoperiteăprină
legeăsauăprotocoaleădeăcolaborareădeăalteăstructuriăsauăinstitu ii.
ART. 102
La fundamentareaăbugetuluiăunuiăCPUăseăvorăluaăînăconsiderareăurm toareleăaspecte:
1.ănivelulădeăcompeten ăalăspitaluluiădinăcareăfaceăparteăCPU;
2.ănum rulătotalăalăcazurilor/ană(mediaăînăultimiiă3ăani);
3.ănum rulătotalăalăcazurilorăcritice/an (media în ultimii 3 ani);
4. structura CPU;
5. personalul angajat, calificarea lui;
6.ă nevoiaă deă aă lucraă înă regimă deă gard ă sauă deă aă efectuaă oreă suplimentareă aă uneiă
categorii de personal din cadrul CPU respectiv, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
7.ănevoileădeăangajare,ăjustificate,ăînăurm torulăanăsauăsemestru,ădup ăcaz;
8. cheltuieli de personal corelate cu nivelul de salarizare a personalului;
9.ăcheltuieliădeăcomunica ii/telecomunica ii;
10. costurile medicamenteloră şiă aleă materialeloră sanitare,ă corelateă cuă num rulă
cazurilor/an.
ART. 103
(1)ă Proiectulă bugetuluiă vaă fiă elaborată deă mediculşefă ală UPUă sauă CPU,ă împreun ă cuă
personalul specializat din spitalul din care face parte.
(2)ăProiectulădeăbugetăvaăfiăaprobatădeămanagerulăspitaluluiărespectivăşiăvaăfiăavizată
deădirectorulăautorit iiădeăs n tateăpublic ăodat ăcuăbugetulăspitalului.
(3)ă Pentruă UPUă şiă CPUă dină spitaleleă deă urgen ,ă bugeteleă aprobateă şiă avizateă conformă
prevederiloră alin.ă (2)ă seă transmită Ministeruluiă S n t iiă Publiceă pân ă laă dataă deă 15ă
noiembrieăaăfiec ruiăanăpentruăanulăurm tor.
(4) Pe baza cheltuielilor trimestriale, medicul-şefă ală UPUă sauă CPUă împreun ă cuă
managerul general al spitalului pot solicita corectareaăbugetuluiăşiăsuplimentareaăsumeiăînă
limitaăposibilit ilor.
(5)ăÎnăcazulăînăcareăcheltuielileăfinan ateădeălaăbugetulădeăstatăpentruămedicamenteăşiă
materialeă sanitareă suntă maiă miciă decâtă celeă prev zuteă înă bugetulă ini ial,ă conducereaă
spitaluluiăvaăcomunicaăMinisteruluiăS n t iiăPubliceătrimestrialăacestăfapt.
CAP. XII
Implementarea prevederilor prezentului ordin
ART. 104
(1)ăPrevederileăprezentuluiăordinăvorăfiăimplementateăpân ălaăsfârşitulăanuluiă2007ăînă
unit ileă sanitareă careă beneficiaz ă deă dotareaă prev zut ă deă Ministerulă S n t iiă Publiceă
prinăProiectulădeăreform ăaăsectoruluiădeăs n tateăfinan atădinăîmprumutulăB nciiăMondialeă
şiăalăB nciiăEuropeneădeăReconstruc ieăşiăDezvoltare,ăiarăpentruăcelelalteăunit iăsanitareă
careăauăCPU,ăpân ăcelătârziuălaăsfârşitulăanuluiă2008.
(2)ă Unit ileă sanitareă careă nuă potă implementa,ă dină motiveă obiective,ă uneleă prevederiă
aleăprezentuluiăordinăpân ălaălivrareaăechipamentelorăvorăînaintaăunăplanădeăimplementare,ă
cu termeni clari în aceast ă privin ,ă explicândă motiveleă şiă solu iileă temporareă şiă
definitiveăprev zuteădeăunit ileărespective.
ART. 105
Unit ileă sanitareă deă urgen ă careă de ină CPUă organizateă şiă dotateă înă conformitateă cuă
prevederile prezentului ordin vor înainta Ministeruluiă S n t iiă Publiceă cererileă loră deă
finan are,ărespectândăprevederileălegaleăînăvigoare.
ART. 106
(1)ă Evaluarea/reevaluareaă UPUă şiă CPUă dină spitaleleă deă urgen ,ă privindă îndeplinireaă
condi iiloră deă organizareă şiă dotareă prev zuteă deă prezentulă ordin,ă seă vaă faceă deă c treă
comisiiăaprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăpublice*).
(2)ăComisiileădeăevaluare/reevaluareăsuntăformateădinăreprezentan iăaiăautorit ilorădeă
s n tateă public ă şiă directoriă deă programă deă reziden iată înă medicinaă deă urgen ,ă avândă
urm toareaăcomponen :
- preşedinteă- directorădeăprogramădeăreziden iatăînămedicinaădeăurgen ;

- membrii - unădirectorădeăprogramădeăreziden iatăînămedicinaădeăurgen ;
- 3ă reprezentan iă aiă autorit iloră deă s n tateă public ,ă dină care un reprezentant din
cadrulăautorit iiădeăs n tateăpublic ăjude ean ăînăcareăseăfaceăevaluarea/reevaluarea.
(3)ăPentruăspitaleleăcareănuăauăstatutădeăspitalădeăurgen ăşiăauăaprobateăînăstructuraă
organizatoric ăstructuriădeăprimireăurgen ă- UPU sau CPU -,ăacordareaăasisten eiămedicaleă
deăurgen ăseăvaăfaceăînăcadrulăacestorăstructuri.
(4)ă Structurileă deă primireă urgen ă - UPUă şiă CPUă - din cadrul spitalelor care nu au
statutădeăspitalădeăurgen ă voră fiăfinan ateădeălaăbugetulă deăstatănumaiă înăcondi iileăînă
careă ulterioră finaliz riiă procesuluiă deă evaluareă seă constat ă c ă seă îndeplinescă condi iileă
deăorganizareăşiădotareăprev zuteădeăprezentulăordin.
(5)ăStructurileădeăprimireăurgen ă- UPUăşiăCPUă- dinăcadrulăspitalelorădeăurgen ăvoră
fi reevaluate,ădinăpunctulădeăvedereăalăorganiz riiăşiădot rii,ăanual,ăiarăceleădinăcadrulă
spitalelorăcareănuăauăstatutădeăspitalădeăurgen ăvorăfiăreevaluateăoădat ălaă6ăluni.
---------Art. 106 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.523 din 3 septembrie
2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art. III din ORDINUL nr. 1.523 din 3 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
650 din 12 septembrie 2008 prevede:
"Art. III
Structurileădeăprimireăurgen ă- UPUăşiăCPUădinăcadrulăspitalelorăcareănuăauăstatutădeă
spitală deă urgen ă intr ă înă procesulă deă evaluareă privindă îndeplinireaă condi iiloră deă
organizareă şiă dotare,ă prev zuteă deă prezentulă ordin,ă înă condi iileă prevederiloră art.ă 106ă
alin.ă (1).ă Pân ă laă finalizareaă procesuluiă deă evaluareă acesteă structuriă voră fiă finan ateă
prină asimilareă cuă cameraă deă gard ,ă conformă prevederiloră dină Contractulă cadruă privindă
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă peă anulă 2008,ă aprobată prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 324/2008,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă şiă aleă Normeloră metodologice de aplicare a Contractului-cadru
privindăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeă
deă s n tateă peă anulă 2008,ă aprobată prină Ordinulă ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă522/236/2008."
ART. 106^1
(1)ă Înă structurileă deă primireă urgen ă UPUă dină cadrulă spitaleloră regionaleă şiă jude eneă
deă urgen ă voră func ionaă şiă cabineteă deă medicin ă dentar ,ă careă asigur ă urgen eleă
medicodentare, respectiv:
- stomatite acute,ăgingvostomatiteleăulceronecroniceăsp l turiăşiăcolutorii;
- pulpit ăacut ă- pansamentăcalmant,ăextirpareăvital ;
- parodontit ăapical ăacut ă- drenajăendodontic/osteotomieătransmaxilar ;
- abcese: vestibular, palatinal, parodontal - incizie, drenaj;
- alveolite - sp l turi,ăconuriăantibiotice,ăeventualăchiuretaj;
- hemoragieă postextrac ional ă - toalet ,ă sutur ,ă eventuală chiuretajă sauă conformatoareă
de materiale termoplastice;
- traumatisme dento-alveolare:ă luxa ii,ă subluxa iiă - reducere, imobilizare fracturi,
extrac ieădentar ;
- pericoronarit ,ătratamentăantiinflamator,ăincizie,ădrenaj;
- traumatisme maxilo-faciale - tratamentădeăurgen ă- hemostaz ,ăimobiliz riătemporare;
- luxa iiăarticula iaătemporo-mandibular ă- reducereăşiăimobilizare.
(2)ă Laă nivelulă fiec ruiă jude ă func ioneaz ă ună singură cabinetă deă medicin ă dentar ă deă
urgen ă înă cadrulă UPUă dină structuraă spitaleloră regionaleă sauă jude eneă deă urgen ă dină
reşedin aă deă jude ă respectiv ă careă seă finan eaz ă deă laă bugetul de stat, prin bugetul
MinisteruluiăS n t iiăPublice.
(3)ă Dup ă rezolvareaă urgen eloră medico-dentare,ă urm rireaă evolu ieiă pacientuluiă şiă aă
efectu riiătratamentuluiădeălung ădurat ăseăfaceăîntr-unăcabinetădeămedicin ădentar ,ăaltulă
decât cel care face parte din structura UPU.
--------Art. 106^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.523 din 3 septembrie
2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008.
ART. 107
Anexele nr. 1-4ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin.
ART. 108
Direc iileă deă specialitateă dină Ministerulă S n t iiă Publice,ă autorit ileă deă s n tateă
public ,ăconducerileăspitalelorăşiăaleăUPUăşiăCPU,ăprecumăşiămediciiăimplica iăvorăduceălaă
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 109

Nerespectareaăprevederilorăprezentuluiăordinăduce,ădup ăcaz,ălaăaplicareaă sanc iuniloră
administrative, civile sau penale.
ART. 110
Prezentulăordinăseăaplic ăşiăministerelorăşiăinstitu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie.
ART. 111
Situa iileă deă excep ieă privindă organizareaă UPUă şiă CPUă voră fiă analizateă deă Ministerulă
S n t iiă Publiceă împreun ă cuă comisiaă deă specialitateă deă profilă şiă aprobateă deă c treă
ministrulăs n t iiăpublice,ădup ăcaz.
ART. 112
Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordinăseăabrog ăordinulăministruluiăs n t iiă
privindă înfiin area,ă organizareaă şiă func ionareaă unoră compartimenteă deă specialitateă cuă
profilădeăurgen ăînăstructuraăunorăspitale,ăprecumăşiăoriceăalteădispozi iiăcontrare.
ART. 113
Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
Ministrulăs n t iiăpublice,
GheorgheăEugenăNicol escu
Bucureşti,ă2ăoctombrieă2007.
Nr. 1.706.
ANEXA 1
CLASIFICAREA, ORGANIZAREA IDOTAREA
UPUăşiăaăCPU

*T*
┌─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐
│Spa iileăşiădotareaăaferent ăăăăăăăăă│UPUăăăă│UPUăăăă│CPUăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tipăIăă│tipăIIă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│I.ăSpa iulăpentruăprimire/triajăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăă
│a)ăSeăafl ălaăintrareăînăUPU/CPU.ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăDinăspa iulărespectivăesteăasigurat│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│accesulăfacilăc treăcameraădeăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│resuscitareăşiăc treăcelelalteăspa iiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăacordareăaăasisten eiămedicaleădeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│urgen ădinăcadrulăUPU.ăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăSpa iulăesteădestinatăprimiriiăşiăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│triajuluiăpacien ilorăsosi iăînăUPU.ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăÎnăacestăspa iuăexist ăpersonalăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicalăspecialăinstruităînăefectuarea│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│triajuluiăînămodăeficientăşiărapid.ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăÎnăacestăspa iuăfunc ioneaz ăşiăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│biroulădeăinformare/documentareăalăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│UPU/CPU,ăcuăpersonalăspecialădedicatăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│acesteiăactivit i.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│d)ăPrinăacestăspa iuătrecăpacien iiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sosi iăcuămijloaceăproprii,ăprecumăşiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien iiăsosi iăcuăambulan eleăşiăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│careănuănecesit ăinterven ieăimediat ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăurgen ăînăcameraădeăresuscitareăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sauăînăspa iulădeăevaluareăşiăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tratamentăimediat.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│e)ăPrinăacestăspa iuăpotătrece,ăînăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lipsaăuneiăc iădeăaccesădedicate,ăşiăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien iiăsosi iăcuăambulan ele,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│necesitândăasisten ămedical ădeăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│urgen ăimediat .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dotareaăminim ăaăspa iuluiăpentruăprimire/triajăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Pulsoximetru,ătensiometru,
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│termometru,ăstetoscopăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Birou/mas ăpentruăpersonalulăcare│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│efectueaz ătriajulăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Scauneăpentruăaşteptareăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│C rucioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│T rgiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Documenteădeătriajăşiăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│înregistrareăaăpacien ilorăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Sistemădeăînregistrareăşiăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│eviden ăcomputerizat ăaăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pacien ilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă8.│Sta iiădeăemisie-recep ieăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┴─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│II.ăBiroulădeăinformare/documentareăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăSeăafl ăînăspa iulăpentruăprimire/ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│triajădinăcadrulăUPU.ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│b)ăPersoaneleăcareălucreaz ăînăacestăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│birouăauăcontactădirectăcuăexteriorul,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│respectivăcuăspa iulăpentruăprimire/ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│triaj,ăprintr-unăgeamăsauăparavanădeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sticl ăcareăs ăpermit ămonitorizareaăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│direct ăaăaccesuluiăînăUPUăşiăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│contactulădirectăcuăpacien iiăsauăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│familiileăacestoraăcareăsolicit ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│informa ii.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăEsteăbiroulădestinatăfurniz riiădeă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăinforma iiăpacien ilorăşiăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│apar in torilorăacestora,ădocument rii│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│cazurilorăşiăintroduceriiălorăînăbazaă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│bazaădeădateăaăunit iiăşiăaăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│spitalului,ăprecumăşiăefectu riiăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│statisticilorăşiăaărapoartelorăasupraă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│activit iiădinăUPU/CPU.ăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăÎnăbiroulădeăinformare/documentareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│activeaz ăregistratoriămedicaliăşiăalt│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│personalădeăspecialitateănecesarăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│desf şur riiăactivit iiădeăinformareă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│şiădocumentare.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dotareaăminim ăaăbirouluiădeăinformare/documentareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Birou/birouriădeălucruăpentruăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│personalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Sistemădeăînregistrare/ăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│documentareăcomputerizat ăaăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│cazurilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă
│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Aparatădeăcopiatădocumenteăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Aparatăfaxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Telefonăcuăposibilitateădeăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│apelareănecondi ionat ălaănumereă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│localeăşiăna ionaleăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Alteămaterialeănecesareăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│func ion riiăoptimeăaăbirouluiăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

├───┴─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│III.ăCameraădeăresuscitareăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăAmplasareaăcamereiădeăresuscitareăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│esteălaăintrareăînăUPU,câtămaiăaproape│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăaccesulăpacien ilorătransporta iăcu│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ambulan e,ădeăregul ăimediatădup ăzona│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│deăprimire/triaj.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăÎnăUPU,ăundeăfluxulăpacien ilorăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sosi iăcuămijloaceăpropriiăesteăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│separatădeăcelăalăpacien ilorăsosi iăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăambulan ele,ăcameraădeăresuscitareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│esteăuşorăaccesibil ăpentruăambeleăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fluxuriădeăpacien i.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăCameraădeăresuscitareăesteăuşorăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│accesibil ăşiădinăcelelalteăspa iiăale│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│UPU,ăînăvedereaătransferuluiăuşorăalăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien ilorăaăc rorăstareădeăs n tateă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│seăagraveaz ăînătimpulăprezen eiăînăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│UPUăşiănecesit ăaplicareaăm surilorăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăresuscitare.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăAcordareaăasisten eiădeăurgen ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│pacien ilorăafla iăînăstareăcritic ,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│indiferentădeăpatologiaăacestora,ăpân │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laăstabilizareaăacestoraăşi/sauăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│internareaăacestoraăîntr-oăsec ieădeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│specialitateădinăspitalăsauătransferul│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lorăc treăoăalt ăunitateăsanitar .ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăCameraădeăresuscitareăpoateăfiăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│destinat ăprimiriiăunuiăsingurăpacient│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sauăaămaiămultorăpacien iăsimultan.ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│c)ăÎnăcazulăînăcareăcameraădeăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│resuscitareăesteădestinat ăprimiriiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│simultaneăaămaiămultorăpacien i,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│dotareaătrebuieăs ăpermit ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│monitorizareaăşiăacordareaăasisten eiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicaleădeăurgen ăsimultan,ăiarăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien iiăafla iăînăcameraărespectiv ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│trebuieăs ăfieăsepara iăînăcadrulăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│camereiăprinăperdele,ăparavaneămobileă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sauăalteămodalit iiăflexibileăcareăs │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│permit ăînăoriceămomentăînl turareaăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lor.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dotareaăminim ăaăcamereiădeăresuscitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.ăTransportăpacien i/imobilizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Targ ăcuăposibilitateădeăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pozi ionareăînăpozi ieăăăăăăăăăăă│1/locăă│1/locăă│1/locăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│semişezând ăşiăTrendlenburgăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Setăpentruăimobilizareăcervical /│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│gulereăcervicaleăreglabileă(toate│1/locăă│1/locăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│m rimileănecesareăpentruăadul i/ă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copii)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Setăpentruăimobilizareaăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│membrelorăsuperioare/inferioareăă│1/locăă│1/locăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Targ ălopat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Sistemădeăimobilizareăaăcoloaneiă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│vertebraleăpentruăadul i/copiiăăă│1/locăă│1/locăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│ă6.│Atel ătrac iuneămembruăinferiorăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│B.ăResuscitare/Ventila ie/Circula ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Setădeămaterialeădeăresuscitareăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pentruăadul iă(balon,ăm ştiăăăăăă│1/locăă│1/locăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│faciale,ălaringoscop,ăsondeădeăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│intuba ie, c iăorofaringene,ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sondeădeăaspira ieăflexibile,ăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sondeădeăaspira ieăYankauerăetc.)│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│careăcon ineătoateăm rimileăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│necesareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Setădeămaterialeădeăresuscitareăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pentruăpediatrică(balon,ăm ştiăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│faciale,ălaringoscop,ăsondeădeăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│intuba ie,ăc iăorofaringene,sonde│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│deăaspira ieăflexibile,ăsondeădeă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│aspira ieăYankauerăetc.)ăcareăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│con ineătoateăm rimileănecesareăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Setădeămaterialeăresuscitareădeăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│baz ăpentruănoun scu iă(balon,ăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│m ştiăfaciale,ălaringoscop,ăsonde│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│deăintuba ie,ăc iăorofaringene,ăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sondeădeăaspira ieăflexibileăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│etc.)careăcon ineătoateăm rimileă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│necesareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Echipamentăpentruăintuba ieăăăăăă│+ăăăăăă│+/││
│ăăă│dificil ă(bronhoscopăsauăaltăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│mijlocăpentruăintuba ieădificil )│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Echipamentăminitraheostomieăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Ventilator ventila ieăcontrolat /│+ăăăăăă│+ăăăăăă││
│ăăă│asistat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1/locăă│1/locăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Ventilatorăventila ieăcontrolat ă│││+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă8.│Materialeăşiăechipamenteăpentruăă│+ăăăăăă│+/│+/│
│ăăă│ventila ieăneinvaziv ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă9.│Materialeădeăaccesăintravenosăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│perifericăşiăcentralăpentruăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adul iăşiăcopii,ădeădiferiteăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│m rimiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│10.│Materialeădeăaccesăintravenosăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│pentruănou-n scu i,ăinclusivăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│catetereăombilicaleăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│11.│Materialeădeăaccesăintraososăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│pentruăcopii/nou-n scu iăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă
│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│12.│Materialeădeăaccesăintraososăăăăă│+/│+/│+/│
│ăăă│pentruăadul iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│13.│Materialeăşiăinstrumenteăpentruăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│denundareădeăven ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│14.│Truseădeăperfuzieăşiăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│microperfuzieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│15.│Sistemădeăperfuzieăsubăpresiuneăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│16.│Sistemădeăperfuzieăsubăpresiuneăă│+ăăăăăă│+/││
│ăăă│cuăînc lzireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│17.│Sistemădeăautotransfuzieăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│18.│Sistemădeăînc lzireăpentruăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│pacien iăadul i/copiiăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│19.│Sistemădeălivrareăaăoxigenuluiăcu│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│umidificatorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1/locăă│1/locăă│1/locăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│20.│Buteliiădeăoxigenăcuămanometruăăă│1/targ │1/targ │1/targ ă+ărezerv ăăăăă│
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│ăăăăăăăă
│
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rezerv │rezerv │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│21.│Sistemădeălivrareăaăoxigenuluiăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│subăpresiuneăînalt ăpentruăăăăăăă│1/locăă│1/locăă│1/locăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│operareaăventilatoarelorăşi,ălaăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nevoie,ăsistemădeăaerăcomprimatăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│22.│Seringiăautomateăşiăpompeăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│volumetriceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2/locăă│2/locăă│1/locăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│C.ăMonitorizare/Defibrilareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│MonitorăEKG/pulsoximetrie/ăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă││
│ăăă│capnometrie/tensiuneăarterial ăăă│1/locăă│1/locăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│invaziv /tensiuneăarterial ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│neinvaziv /temperatur ăcentral ăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│(integrateăîntr-unăsingurăaparată│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sauăseparate)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│MonitorăEKG/pulsoximetrie/ăăăăăăă│││+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│tensiuneăarterial ăneinvaziv ăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│(integrateăîntr-un singur aparată│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sauăseparate)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Defibrilatorămanualăcuăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│posibilitateădeăelectroversieăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sincron ăşiăstimulareăcardiac ăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│extern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă
│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│D.ăMaterialeăsanitareăconsumabileăminimeăcuăscopădeăterapie,ădiagnosticăsauă│
│protec ieăpersonal ,ăobligatoriiăînăcameraădeăresuscitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Aceădeăaccesăintraososăpentruăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Aceădeăaccesăintraososăpentruăăăă│+ăăăăăă│+/││
│ăăă│adul iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Aceădeăsering ădeădiferiteăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│m rimiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Aceăşiămaterialeădeăsutur ădeăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│diferiteăm rimi,ăresorbabileăşiăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nonresorbabileăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Bisturie/materialeădeăsutur ădeăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│diferiteăm rimi,ăşiătipuri
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│C iăorofaringieneădeădiferiteăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│m rimiăpentruăadul i,ăcopiiăşiăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nou-n scu iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Catetereădeăaccesăvenosăperiferic│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│

│ăăă│deădiferiteăm rimiăpentruăadul i/│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă8.│Canuleănazaleăpentruăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│administrareaăoxigenuluiăpentruăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adul iăşiăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă9.│Catetereăombilicaleăpentruăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│nou-n scu iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│10.│Truseăpentruădenundareăvenoas ăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│11.│Catetereădeăaccesăintravenosăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│centralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│12.│Cearşafuri/câmpuriăsterileăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│13.│Cearşafuriădeăunic ăfolosin ăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pentruăt rgiăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│14.│Consumabileănecesareăaparaturiiăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│dinădotare,ăinclusivăpentruăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│capnometrie,ămonitorizareăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│invaziv ăaătensiuniiăarterialeăşi│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│presiuniiăvenoaseăcentraleăşiăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă
│
│ăăă│pentruămonitorizareăşiătestare,ăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│dac ăasemeneaăaparatur ăexist ăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│înădotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│15.│Electroziădeămonitorizareăpentruă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adul i/copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│16.│Electroziădeăstimulareăextern ăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│potrivi iăaparaturiiădinădotareăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│17.│Fixatoareădeăsondeădeăintuba ieăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pentruăadul i/copiiăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│18.│Fixatoareădeăliniiăintravenoaseăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│19.│Foliiăizolanteăpentruăarşiăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│20.│Gelăpentruădefibrilareăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│21.│Gelăpentruăexamin riăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│ultrasonograficeăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│22.│Leucoplastădeădiferiteăm rimiăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│23.│Mandreneăpentruăsondeleădeăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│intuba ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│24.│Materialeădeăprotec ieădeăunic ăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│
│ăăă│folosin ăînăcantit iăadecvateăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│(m nuşi,ăhalateăimpermeabile,ăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│ochelariădeăprotec ie,ăm ştiădeăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│protec ie,ăbonete)ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│25.│M nuşiăchirurgicaleăsterileăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│26.│M ştiădeăoxigenăcuărezervorăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pentruăadul iăşiăcopiiăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│27.│M ştiădeăoxigenăf r ărezervorăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pentruăadul iăşiăcopiiăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│28.│M ştiădeăoxigenăcuădispozitivădeă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nebulizareăpentruăadul iăşiăcopii│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│29.│M ştiălaringieneăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│30.│Pansamenteăsterile/materialeăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│absorbabileădeătipăhidrofil/feşi/│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│feşiăelastice,ăînăcantit iăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adecvateăşiădeădiferiteăm rimiăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│31.│Seringiădeădiferiteăm rimiăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│32.│Seringiăşiăprelungitoareăpentruăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│seringileăautomateăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│33.│Vacutainere,ăaceăpentruăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│vacutainereăşiădispozitiveădeăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adaptareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│34.│Sondeădeăintuba ieăendotraheal ăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│deătoateăm rimileăpentruăadul i,ă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│mandreneăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│35.│Sondeădeăintuba ieăendotraheal ăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│deătoateăm rimileăpentruăcopiiăşi│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nou-n scu iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│36.│Sondeăurinareăşiăsistemeădeăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│colectareăpentruăadul i/copiiăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│37.│Sondeănazogastriceădeădiferiteăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│m rimiăpentruăadul i/copiiăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│38.│Sondeănazogastriceăpentruăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│nou-n scu iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│39.│Sondeădeăaspira ieăflexibileădeăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│
│ăăă│diferiteăm rimiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│40.│Sondeădeăaspira ieărigideătipăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│Yankauerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│41.│Truseăpentruăcistostomie,ădeăăăăă│+ăăăăăă│+/│+/│
│ăăă│unic ăfolosin ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│42.│Truseădeămic ăchirurgieăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│43.│Truseăpentruăautotransfuzieăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│44.│Truseăpentruăminitraheostomieăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│45.│Truseăpentruătraheostomieăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│46.│Truseăpentruădrenajătoracicăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│complete,ăcuăvalv ăHeimlichăşiăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sistemădeăcolectareăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│47.│Truseăpentruălavajăperitonealăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│48.│Truseăpentruătoracotomieăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/││
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│E.ăMedica ieă(medica iaădinălist ăesteăceaăminim ăobligatorie,ăuneleăăăăăăăă│
│medicamenteăputândăfiăînlocuiteăcuăalteleămaiăeficienteăpeăbazaăăăăăăăăăăăăă│
│protocoalelorăşiăaăghidurilorădeăpractic .ăMedicamenteleădinălist ătrebuieăă│
│s ăexisteăînăform ăinjectabil ăpeălâng ,ădup ăcaz,ăalteăforme)
│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤

│ă1.│Adrenalin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Atropin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Analgetice majoreăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Analgeticeănonopioideăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Anesteziceălocaleăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Antibioticeă(minimumă3ăclaseăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│diferiteăcuăspectruălarg)ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Antihipertensiveă(inclusivăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nitroprusiatădeăsodiu)ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă8.│Antiagreganteăăăăăăăăăăăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă9.│Antiaritmiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│10.│Anticoagulanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│11.│Anticonvulsivanteăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│12.│Antidoturiăspecificeăşiăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│nespecifice,ăinclusivăc rbuneăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│activatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│13.│Antiemeticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│14.│Antisecretoriăgastriciăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│15.│Antispasticeăăăăăăăăăăăăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│16.│AINSăinjectabileăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│17.│Acidăacetilsalicilicăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│18.│Betablocanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│19.│Bronhodilatatoareăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│20.│Bronhodilatatoareăinhalatoriiăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│(presurizate,ănebulizabile)ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│21.│Calciuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│22.│Cardiotoniceă(digitaliceăşiăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│
│ăăă│dobutamin )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│23.│Diureticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│24.│Corticosteroiziăcuăadministrareăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│parenteral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│25.│Glucagonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│26.│Glucoz ,ăconcentra ieă33%ăsauămai│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│mareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│27.│Hipnoticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│28.│Insulin ăcuăac iuneărapid ăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│29.│Nitroglicerin ă(injectabilăşiăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăă│spray)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│30.│Paralizanteămusculareăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│(depolarizanteăşiăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nondepolarizante)ăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│31.│Sedativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│32.│Seruriăantiviperin,antibotulinic,│+ăăăăăă│+/││
│ăăă│anticorpiăantidigital ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│33.│VTA,ăATPAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│34.│Sulfatădeămagneziuăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│35.│Tromboliticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│36.│Vasopresoareă(noradrenalin ,ăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│dopamin ,ăisoprenalin )ăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│37.│Vitamineăcuăadministrareăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│parenteral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│F.ăSolu iiăperfuzabileăşiăderivateăsanguineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Serăfiziologicăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Solu ieăglucoz ă5%ăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Solu ieăglucoz ă10%ăăăăăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Solu ieăRingerăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Solu ieăRingerălactatăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Manitolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Clorur ădeăpotasiuăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă8.│Bicarbonatădeăsodiuăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă9.│Solu iiămacromoleculare,ăalteleăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│decâtăDextranulăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│10.│Solu iiăhipertoneăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│11.│Sângeăgrupaă0ăRhănegativăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┴─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│IV.ăSpa iulăpentruăevaluareăşiăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│tratamentăimediatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăă
│a)ăAmplasatăînăcadrulăUPU,ăfiindăuşoră│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│accesibilădinăspa iulăpentruăprimire/ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│triaj.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│b)ăDinăacestăspa iuăesteăasiguratăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│accesulăuşorăînăcameraădeăresuscitare.│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăPrimireaăşiăacordareaăasisten eiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicaleădeăurgen ăpacien ilorăcuăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│afec iuniăacuteăcuăpoten ialădeăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│agravare,ăcareănecesit ăîngrijiriăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│imediateăşiămonitorizare,ăfunc iileăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lorăvitaleăfiindăînăgeneralăstabile.ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăÎnăacestăspa iuăseăasigur ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asisten aămedical ădeăurgen ămaiăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│multorăpacien iăsimultan.ăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăSeparareaăîntreăpacien iiăafla iăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│înăacestăspa iuăseăfaceăutilizândăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sistemeăflexibileăcareăs ăpermit ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rapidămodificareaăconfigura ieiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│spa iuluiădeălaăunulăcompartimentatăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│într-unulăunic,ăutilizândăperdele,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│paravaneămobileăetc.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Dotareaăminim ăaăspa iuluiăpentruăevaluareăşiătratamentăimediatăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.ăTransportăpacien i/imobilizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Targ ăcuăposibilitateădeăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pozi ionareăînăpozi ieăăăăăăăăăăă│1/locăă│1/locăă│1/locăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│semişezând ăşiăTrendlenburgăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Setăpentruăimobilizareăcervical /│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│gulereăcervicaleăreglabileă(toate│1/3ăăăă│1/3ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│m rimileănecesareăpentruăadul i/ă│locuriă│locuriă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copii)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Setăpentruăimobilizareaăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│membrelorăsuperioare/inferioareăă│1/3ăăăă│1/3ăăăă│ăăăăăăăă
│
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│locuriă│locuriă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Targ ălopat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+/│+/│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Sistemădeăimobilizareăaăcoloaneiă│+/│+/│+/│
│ăăă│vertebraleăpentruăadul i/copiiăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Atel ătrac iuneămembruăinferiorăă│+/│││
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│B.ăResuscitare/Ventila ie/Circula ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Înăcazăc ăunăpacientăareănevoieădeămanevreăavansateădeăresuscitare,ăacestaăă│
│vaăfiătransferatăînăcameraădeăreanimareăspecialădestinat ,ăcareăvaăfiăuşorăă│
│accesibil ădinăacestăspa iu,ăiarăechipamenteleăşiămaterialeleădinăcameraădeă│
│reanimareăvorăfiăuşorăaccesibileăşiătransportabileălaăoriceăpacientăînăcazăă│
│deănevoie.ăăăă
│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Materialeăşiăechipamenteăpentruăă│+ăăăăăă│││
│ăăă│ventila ieăneinvaziv ăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Materialeădeăaccesăintravenosăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│perifericăpentruăadul iăşiăcopiiă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Trus ăpentruădenundareăvenoas ăăă│+ăăăăăă│+/││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Truseădeăperfuzieăşiăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│microperfuzieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Sistemădeălivrareăaăoxigenuluiăcu│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│umidificatorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1/locăă│1/locăă│1/locăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Buteliiăde oxigenăcuămanometruăăă│1/targ │1/targ │1/targ ăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Seringiăautomateăşiăpompeăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă││
│ăăă│volumetriceăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│C.ăMonitorizare/Defibrilareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│MonitorăEKG/pulsoximetrie/ăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│tensiuneăarterial ăneinvaziv ăăăă│1/locăă│1/locăă│1/locăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│(integrate într-unăsingurăaparată│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sauăseparate)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│ă2.│Defibrilatorămanualăcuăăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│posibilitateădeăelectroversieăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│sincron ăşiăstimulareăcardiac ăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│extern ă(înăspa iulărespectivăsau│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│uşorăaccesibilădinăcameraădeăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│reanimare)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│D.ăMaterialeăsanitareăconsumabileăminimeăcuăscopădeăterapie,ădiagnosticăsauă│
│protec ieăpersonal ,ăobligatoriiăînăcameraădeăresuscitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Aceădeăsering ădeădiferiteăm rimi│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Aceăşiămaterialeădeăsutur ădeăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│diferiteăm rimi,ăresorbabileăşiăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nonresorbabileăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Bisturie/materialeădeăsutur ădeăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│diferiteăm rimiăşiătipuriăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Catetereădeăaccesăvenosăperiferic│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│deădiferiteăm rimiăpentruăadul i/│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Canuleănazaleăpentruăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│administrareaăoxigenuluiăpentruăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adul iăşiăcopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Trus ăpentruădenundareădeăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│venoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Cearşafuri/câmpuriăsterileăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă8.│Consumabileănecesareăaparaturiiăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│dinădotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă9.│Electroziădeămonitorizareăpentruă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adul i/copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│10.│Fixatoareădeăliniiăintravenoaseăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│11.│Gelăpentruădefibrilareăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│12.│Gelăpentruăexamin riăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│ultrasonograficeăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│13.│Leucoplastădeădiferiteăm rimiăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│14.│M nuşiădeăprotec ieădeăunic ăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│folosin ăînăcantit iăadecvateăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│15.│M nuşiăchirurgicaleăsterileăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│16.│M ştiădeăoxigenăcuărezervorăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pentruăadul iăşiăcopiiăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│17.│M ştiădeăoxigenăf r ărezervorăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│pentruăadul iăşiăcopiiăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│18.│Pansamenteăsterile/materialeăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│absorbabileădeătipăhidrofil/feşi/│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă
│
│ăăă│feşiăelastice,ăînăcantit iăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adecvateăşiădeădiferiteăm rimiăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│19.│Seringiădeădiferiteăm rimiăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│20.│Seringiăşiăprelungitoareăpentruăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăă│seringileăautomateăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│21.│Sondeăurinareăşiăsistemeădeăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│colectareăaăuriniiăpentruăadul i/│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│22.│Sondeănazogastriceădeădiferiteăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│m rimiăpentruăadul i/copiiăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│23.│Sondeădeăaspira ieăflexibile,ădeă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│diferiteăm rimiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│24.│Sondeădeăaspira ieărigideătipăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│Yankauerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│25.│Truseăpentruăcistostomie,deăunic │+ăăăăăă│+/│+/│
│ăăă│folosin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│26.│Truseădeămic ăchirurgieăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă
│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│E.ăMedica ieă(medica iaădinălist ăesteăceaăminim ăobligatorie,ăuneleămedi- │
│camenteăputândăfiăînlocuiteăcuăalteleămaiăeficienteăpeăbazaăprotocoalelorăăă│
│şiăaăghidurilorădeăpractic .ăMedicamenteleădinălist ătrebuieăs ăexisteăînăăă│
│formaăoral ăsau,ădup ăcaz,ăinjectabil )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Adrenalin
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Atropin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Analgeticeămajoreăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Analgeticeănonopioideăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Anesteziceălocaleăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Antibioticeă(minimumă3ăclaseăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│diferiteăcuăspectruălarg)ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Antihipertensiveăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă8.│Antiagreganteăăăăăăăăăăăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă9.│Antiaritmiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│10.│Anticoagulanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│11.│Anticonvulsivanteăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│12.│Antidoturiăspecificeăşiănespeci- │+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│fice,ăinclusivăc rbuneăactivatăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│(c rbuneăactivatăăăăăă│
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│obligatoriu)ăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│13.│Antiemeticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│14.│Antisecretoriiăgastriceăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│15.│Antispasticeăăăăăăăăăăăăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│16.│AINSăinjectabileăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│17.│Acidăacetilsalicilicăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│18.│Betablocanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│19.│Bronhodilatatoareăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│20.│Bronhodilatatoareăinhalatoriiăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│(presurizateăşiănebulizabile)ăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│21.│Calciuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│22.│Calciuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăă
│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│23.│Diureticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│24.│Corticosteroiziăcuăadministrareăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│parenteral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│25.│Glucagonăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│26.│Glucoz ,ăconcentra ieă33%ăsauămai│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│mareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│27.│Insulin ăcuăac iuneărapid ăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│28.│Nitroglicerin ă(injectabilăşiăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│spray)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│29.│Sedativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│30.│Sulfatădeămagneziuăăăăăăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│31.│Vitamineăcuăadministrareăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│parenteral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│F.ăSolu iiăperfuzabileăşiăderivateăsanguineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Serăfiziologicăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Solu ieăglucoz ă5%ăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Solu ieăglucoz ă10%ăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Solu ieăRingerăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Bicarbonatădeăsodiuăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Solu iiămacromoleculare,ăalteleăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│decâtăDextranăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Clorur ădeăpotasiuăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│V.ăSpa iulăpentruăevaluareaăşiăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│tratamentulăcazurilorăuşoareăcareănuă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│necesit ămonitorizareăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăÎnăcadrulăUPU,ăuşorăaccesibilădinăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│zonaădeătriajămaiăalesăpacien ilorăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│veni iăcuămijloaceăpropriiăpentruăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│problemeăminore.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)ăÎnăCPUăacestăspa iuăpoateăfiăcomună│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăcelădeăevaluareăşiătratamentăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│imediat.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│a)ăPrimirea,ăevaluareaăşiăacordareaăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asisten eiămedicaleădeăurgen ăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien ilorăcuăproblemeăacuteăcareănuă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│auăpoten ialădeăagravareăşiănuăpunăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│via aăpacientuluiăînăpericol.ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│b)Înăacestăspa iuăseăasigur ăasisten a│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăurgen ămaiămultorăpacien iăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│simultan.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăSeparareaăîntreăpacien iiăafla iăîn│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│acestăspa iuăseăfaceăutilizândăsisteme│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│flexibileăcareăs ăpermit ărapidăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│modificareaăconfigura ieiăspa iuluiăde│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laăunulăcompartimentatăîntr-unulăunic,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│utilizândăperdele,paravaneămobileăetc.│
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│A.ăTransportăpacien i/imobilizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Targ ăsauăscaunăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1/locăă│1/locăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Accesălaăgulereăcervicaleăşiăalte│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│materialeăpentruăimobilizareaăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│fracturilorăizolateăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│B.ăResuscitare/Ventila ie/Circula ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Înăcazăc ăunăpacientăareănevoieădeămanevreăavansateădeăresuscitare,acestaăva│
│fiătransferatăînăcameraădeăreanimareăspecialădestinat ,ăcareăvaăfiăuşorăăăăă│
│accesibil ădinăacestăspa iu,ăiarăechipamenteleăşiămaterialeleădinăcameraădeă│
│reanimareăvorăfiăuşorăaccesibileăşiătransportabileălaăoriceăpacientăînăcazăă│
│deănevoie.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Materialeădeăaccesăintravenosăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│perifericăpentruăadul iăşiăcopiiă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Truseădeăperfuzieăăăăăăăăă
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Sistemăcuăumidificatorădeălivrare│+/│+/│+/│
│ăăă│aăoxigenuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│C.ăMonitorizare/Defibrilareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Echipamenteleădeămonitorizareăşiădefibrilareăînăacestăspa iuănuăsuntăăăăăăăă│
│necesare,ăîns ăînăcazădeăurgen ăeleătrebuieăs ăfieăuşorăaccesibile.ăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.ăMaterialeăsanitareăconsumabileăminimeăcuăscopădeăterapie,ădiagnosticăsauă│
│protec ieăpersonal ,ăobligatoriiăînăcameraădeăresuscitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Aceădeăsering ădeădiferiteăm rimi│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Aceăşiămaterialeădeăsutur ădeăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│diferiteăm rimi,ăresorbabileăşiăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│nonresorbabileăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă3.│Bisturie/materialeădeăsutur ădeăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│diferiteăm rimiăşiătipuriăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă4.│Catetereădeăaccesăvenosăperiferic│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│deădiferiteăm rimiăpentruăadul i/│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă5.│Canuleănazaleăpentruăadministra- │+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│reaăoxigenuluiăpentruăadul iăşiăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă6.│Cearşafuri/câmpuriăsterileăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă7.│Fixatoareădeăliniiăintravenoaseăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă8.│Leucoplast deădiferiteăm rimiăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă9.│M nuşiădeăprotec ieădeăunic ăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│folosin ăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│10.│M nuşiăchirurgicaleăsterileăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│11.│M ştiădeăoxigenăf r ărezervorăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│pentruăadul iăşiăcopiiăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│12.│Pansamenteăsterile/materialeăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│absorbabileădeătipăhidrofil/feşi/│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│feşiăelastice,ăînăcantit iăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│adecvateăşiădeădiferiteăm rimiăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│13.│Seringiădeădiferiteăm rimiăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│14.│Sondeăurinareăşiăsistemeădeăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│colectareăaăurineiăpentruăadul i/│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│copiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│15.│Truseădeămic ăchirurgieăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│+/│
├───┴─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┤
│E.ăMedica ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Medica iaăeste inclus ăînăceaădinăspa iulăpentruăevaluareăşiătratamentăăăăăă│
│imediatăşiăvaătrebuiăs ăfieăaccesibil ădintr-unăstocăcomunăalăcelorădou ăăăă│
│spa ii.ăEsteăposibilăcaăînăacestăspa iuăs ăexisteăseparatăşiăimediatăăăăăăăă│
│accesibilămedica iaădeăanestezieălocal .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.ăSolu iiăperfuzabileăşiăderivateăsanguineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ă1.│Serăfiziologicăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ă2.│Solu ieăglucoz ă5%ăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┴─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│VI.ăSpa iulăpentruăghipsareăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăcadrulăUPU/CPUăsauăimediatăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│accesibilădinăacesteăspa iiăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăă
│Esteădestinatăpreg tiriiăatelelorăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ghipsateăşiăaplic rii/înl tur riiăloră│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien ilorăînăspa iulărespectivăsauăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│înăaltăspa iuăadecvat.ăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dotareaădinăacestăspa iuăvaăfiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│corespunz toareănecesit ilorădeăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│preg tireăaăatelelorăghipsateăşiădeăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aplicareăaălor.ăÎnăspa iulărespectivăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│vorăfiăprev zuteăutilit ileănecesareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│acestuiăscop.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│VII.ăSpa iiăpentruăconsulta ii
│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│specificeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăcadrulăUPUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Suntăspa iiădestinateăexamin riiăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cazurilorăginecologice,ăpediatriceăsau│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│examinareaăsauăinvestigareaăîntr-unăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediuăizolatădeămediulăgeneralăalăUPU.│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dotareaăvaăfiăînăconformitateăcuăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│destina iaăspa iuluiărespectiv,ădeăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│exemplu,ăînăcazulăspa iuluiădestinatăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│examin rilorăginecologice,ăvaătrebuiăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│s ăexisteămasaăginecologic ,ăiarăînăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cazulăaltorăspa ii,ăvaăexistaădotareaă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│necesar ăînăfiecareăspa iuăpentruăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│completareaăexamin rilorăînăcondi iiăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│optimeăşiădeămaxim ăsiguran .ăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│VIII.ăSpa iiădeăizolareăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│specificeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăcadrulăUPU,ăfiindăuşorătransferulăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacientuluiădinăacesteăspa iiălaăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│cameraădeăreanimare,ădac ăesteănevoie,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sauătransferulăechipamentuluiădinăca- │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│meraădeăreanimareălaăspa iulărespectiv│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│b)ăLaăintrareăînăastfelădeăspa iiăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│exist ădou ăuşiăcuăunăspa iuădeăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│echipareăîntreăele,ăînăcareăseăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│echipeaz ăpersonalulămedicalăcuăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│echipamenteleădeăprotec ieăspecificeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăseădezechipeaz ălaăieşire.ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│c)ăAstfelădeăspa iiăpotăfiădotateăcuăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sistemeăcareăasigur ăoăpresiuneăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│negativ ăpermanent ăfa ădeărestulăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│restulăspa iilorădinăUPU/CPU.ăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Izolareaăpacien ilorăcuăpoten ialăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│contagios,ămaiăalesăpeăcaleărespira- │
│ăăăăăăăăăăăăăă
│torie,ăăsauăaăpacien ilorăimunodepri- │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ma i,ădeărestulăpacien ilorădinăcadrul│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│UPU.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dotareaăspa iilorăpoateăfiădeăbaz ăsau│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│avansat ăşiăchiarăsimilar ăcuăceaăaăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│camereiădeăreanimare,ăînăcazulăînăcare│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacientulăizolatăesteăînăstareăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│critic .ăAstfelădeăspa iiăpotăfiăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│dotateăcuăsistemeădeămen inereăaăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│presiuniiănegativeăfa ădeărestulăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│spa iilorădinăUPU.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│IX.ăSpa iiădeădepozitareăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│specificeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăUPUăsauăCPUăvorăexistaăspa iiădeăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│depozitareăaămaterialelorăsanitare,ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicamentelorăşiăconsumabilelorăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăcelăpu ină72ădeăoreădeăfunc io-│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nareăcontinu ăf r ănecesitateădeăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aprovizionare.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăUPUăsauăCPUăoriăînăafaraăacestora,ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│darăuşorăaccesibile,ăvorăfiăspa iiădeă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│depozitareăpentruămedicamenteăşiăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│materialeăsanitareăpentruăaăîngrijiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│celăpu ină30ădeăvictimeăînăcazulăuneiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│UPUăsauă15ăvictimeăînăcazulăCPU.ăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Depozitareaămaterialelorăsanitareăşiăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aămedicamentelor,ăinclusivăsângeăgrupa│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│0ăRhănegativ,ăpentruăuzulăzilnicăînăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăUPUăşiăCPU,ăprecumăşiăpentruăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│situa iiădeăafluxămasivădeăvictimeăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Rafturi,ădulapuriăpentruămedicamenteăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăstupefiante,frigiderăcuătemperatur │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│constant ăpentruădepozitareaăsângeluiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│grupaă0ăRhănegativăşiăaămedicamentelor│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăregimăspecialăşiăalteămaterialeăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│necesare depozit riiămaterialelorăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sanitareăşiăaămedicamentelorăşiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│consumabilelorăpentruăscurt ăşiălung ă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│durat ,ădup ăcazăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│X.ăSpa iiădeăaşteptareăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Spa iulăprincipalădeăaşteptareăpentruă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien iiăşiăapar in toriiăacestoraăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│esteăamplasatălaăintrareaăînăUPUăînăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│zonaătriajului.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Esteărecomandatăs ăexisteăunăspa iuăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│separatădeăaşteptareăpentruăapar in - │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│toriiăpacien ilorăafla iăînăstareăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│critic ,ăcareăs ăfieăizolatădeăspa iul│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│principalădeăaşteptare.ăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Aşteptareaăpacien ilorăcareănuăseăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│afl ăînăstareăcritic ăpân ălaămomentul│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│consult riiădeăc treăunămedicăsauăpân │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laăvenireaărezultatelorăanalizelorăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ceruteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│- Aşteptareaăapar in torilorăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien ilorăafla iăînăUPUăsauăCPUăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Izolareaăapar in torilorăpacien ilor│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│afla iăînăstareăcritic ădeărestulăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien ilorăşiăapar in torilorăafla iă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăUPUăsauăCPUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mobilierăsimplu,ăap ăpotabil ,ăaccesăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laăWCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│XI.ăSpa iuăpentruăigienizareăşiăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│deparazitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăcadrulăUPUăsauăCPU,ăcuăaccesăuşorăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăpacien iiăafla iăînăc rucioare,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│precumăşiăpentruăceiăafla iăpeătarg ăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Igienizareaăpacien ilorăşiădeparazita-│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lor,ădup ăcazăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Înc pereăcuăduşăcareăs ăpermit ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sp lareaăpacientuluiăînăpicioareăsauăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Materialeădeăigienizareăşiăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deparazitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Prosoape,halateăpentruăpacien iăetc.│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│XII.ăSpa iuădeădecontaminareăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/│+/│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│LaăintrareăînăUPU,ăînainteaăintr riiăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăspa iulăpentruăprimire/triajăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Decontaminareaăpacien ilorăcontamina i│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăsubstan eăchimiceăînainteaăintr rii│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│acestoraăînăUPUăsauăCPU,ăînăvedereaăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│evit riiăcontamin riiăacestoraăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Duşuriăpentruăpacien iiăînăpicioareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăpeătarg ,ăzon ăîmp r it ăînăzon ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│contaminat ăşiăunaănecontaminat ădinăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăseăpoateăintraăînăUPUăsauăCPUăînă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│urmaădecontamin riiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│- Materialeăşiăechipamenteăpentruăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│decontaminareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Echipamenteădeăprotec ieăspecificeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│pentruăpersonalulăcareăvaălucraăînăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│spa iulăcontaminatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Halateădeăpacien iăşiăprosoapeăînăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│zonaănecontaminat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Sistemădeăcolectareăaăapeiăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│contaminateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│XIII.Spa iiădestinateăinvestiga iilor│+ăăăăăă│+/││
│paracliniceăşiăradiologiceăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăcadrulăUPU,ăfiindăuşorăaccesibileăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacien ilor,ădup ăcazăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Laboratorădeăurgen ăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Röntgenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- CT
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Endoscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Alteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fiecareăspa iuăesteădotatădup ăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│specificulăpentruăcareăesteădestinat.ă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Listaăinvestiga iilorăparacliniceăşiădeălaboratorăminimeăobligatorii,ăăăăăăă│
│accesibileăpermanentăpacien ilorădinăUPUăşiăCPUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┬─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┤
│ăăă│Examin riăradiologiceădeăbaz ăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Angiografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│CTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│CTăcuăcontrastăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Angio-CTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│RMNăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Angio-RMN
│+ăăăăăă│││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Ultrasonografieăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Spirometrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Bronhoscopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Endoscopieădigestiv ăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+/││
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Gazeăarteriale/cooximetrieăăăăăăă│+ăăăăăă│+/││
│ăăă│(preferabilăînăUPU)ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│-/+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Electroli iă(Na,ăK,ăCl,ăC)ăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Hemoleucogram ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Glicemieă(înăUPU)ăăăăăăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Posibilitateaăefectu riiăanalize-│+ăăăăăă│+ăăăăăă│-/+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│loră(sanguine,ădeăurin ,LCRăetc.)│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│înătimpăutil.ăAnalizeleăvorăfiăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│celeădeăbaz ăînăCPU,îns ăînăcazul│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│UPUădeănivelăIăşiăIIăaccesulăvaăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│fiăasiguratălaătoateăanalizeleăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│necesareăpuneriiăunuiădiagnostică│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│deăurgen ăsauăstabiliriiăuneiăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│conduiteăterapeuticeădeăurgen ăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│ăăă│Markeriăcardiaci,ăinclusivăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│ăăă│troponinaă(preferabilăînăUPU)ăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│ăăă│Analizeătoxicologiceădinăsânge,ăă│+ăăăăăă│-/+ăăăă││
│ăăă│urin ăşiăcon inutăgastricăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│(inclusivăaleăunorămedicamente,ăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│cumăarăfiădigitalemia,ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă│teofilinemiaăetc.)ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───┴─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│XIV.ăSpa iiăadministrativeăăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ă(celeăindicateăcuă*)│
│paracliniceăşiăradiologiceăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ÎnăUPUăsauăCPUăsauăînăapropriereaălor,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fiindăuşorăaccesibileăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Medic-şef*,ăasistent-şef*ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Secretariatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Administratorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│- ResponsabilăITăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dotareaăvaăfiăpotrivit ădestina ieiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│spa iuluiăşiăvaăincludeătelefon,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│calculator,ămobilierăetc.ăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│XV.Spa iulădestinatăînv
mântuluiăşi│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│întâlnirilorăcolectiveăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăcadrulăsauăînăapropiereaăUPUăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Întâlniriădeălucruăaleăcolectivului,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cursuriădeăformareăcontinu ăetc.ăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Calculatorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Videoproiectorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│- Mobilierăspecificăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│- Sistemăpentruăvideoconferin ,ădup ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cazăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│XVI.ăSpa iuădestinatăodihneiăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│personaluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴──────────────────────┤
│Amplasareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ÎnăcadrulăUPUăsauăCPUăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nuăpoateăfiălaădistan ămareădeăcamera│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăreanimare.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Destina ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Spa iuădestinatătuturorăcategoriilorăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
│deăpersonalădinăUPU/CPUăpentruăpauze,ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│servireaămeseiăetc.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Dotareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Mobilierăminimădeăbuc t rie,ăcanapele,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│scaune,ăfrigiderăetc.ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nuăseăvaădotaăspa iulăcuăpaturiădeăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dormit.ă
│
├─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬──────────────────────┤
│XVII.ăSistemădeăcomunica iiăăăăăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│1.ăComunicareădirect ătelefonic ăşiăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│eventualăradioăcuădispeceratulă112ăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│2.ăComunicareăprinătelefoaneăcuăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│numereădeăinteriorăînăinteriorulăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│serviciuluiăîntreădiferiteăspa ii,ăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│inclusivăceleăadministrativeăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│3.ăComunicareăprinălinieătelefonic ăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│bidirec ional ăcuăsec iileăspitalului│(celăăă│(celăăă│(celăpu inăoălinie)ăăă│
│precumăşiăcuăserviciileăadministra- │pu ină3│pu inăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│tiveăaleăspitaluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│linii)ă│dou ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│linii)ă│linii)ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│4.ăComunicareăunidirec ional ăsauăăăă│+ăăăăăă│+ăăăăăă│+/│
│bidirec ional cuăto iămediciiădeăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│gard ăînăspital,ăprecumăşiăcuăperso- │ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│nalulădinăs lileădeăopera ii,ăpuncte-│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│leădeătransfuzii,ălaborator,ăimagis- │ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│tic ăetc.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│prinăsistemăpagerăsauăprinăsta iiăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│radioăoriătelefoaneămobileăcareăs ăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│permit ăapelareaădirect ăaăpersona- │ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│luluiădeăgard ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│5.ăComunicareăprinălinieătelefonic ăă│+ă(oăăă│+ă(oăăă│+ă(oălinieădedicat ,ăă│
│unidirec ional ădeălaăsec iileăăăăăăă│linieăă│linieăă│altaădecâtăceleăăăăăăă│
│spitaluluiăc treăUPUăsauăCPUăînăăăăăă│dedica-│dedica-│prev zuteălaăpct.ă3)ăă│
│vedereaăanun riiăurgen elorăăăăăăăăă│t ,alta│t ,alta│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│intraspitaliceşti,ămaiăalesăaăăăăăăăă│decâtăă│decâtăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│stopurilorăcardiorespiratorii.ăSeăăăă│celeăăă│celeăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│recomand ăcaănum rulădeăapelăinterior│prev - │prev - │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│s ăfieă112ăsauă222,ădac ăprimulănuăăă│zuteăla│zuteăla│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│esteăposibil.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pct.ă3)│pct.ă3)│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│6.Comunicareăcuăexteriorulăspitalului│+ă(celă│+ă(celă│+ă(celăpu inăoălinie)ă│
│peăplanălocal,ăjude eanăşiăna ional,ă│pu inăă│pu inăo│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│precumăşiăcuăsistemeleădeătelefonieăă│dou ăăă│linie)ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│mobil .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│linii)ă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Astfelădeăliniiătelefoniceăpotăfiăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│restric ionate prinăcoduriădeăaccesăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│acordateăpersonalului,ăcuăcondi iaăca│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│înăpermanen ăs ăfieăpersoaneăcareăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│de inăastfelădeăcoduriădeăaccesăînăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│UPUăsauăCPU.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤
│7.ăLinieătelefonic ăinterna ional .ăă│+ăăăăăă│+/│+/│
│Aceast ălinieătelefonic ăpoateăfiăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│restric ionat ăprinăcoduriădeăaccesăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│acordateăpersonalului,ăcuăcondi iaăca│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăă
│
│înăpermanen ăs ăfieăpersoaneăcareăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│de inăastfelădeăcoduriădeăaccesăînăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│UPUăsauăCPU.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┘
*ST*
ANEXA 2
POSTURILE MINIME
necesareăfunc ion riiăUPUăşiăaăCPUăşi
atribu iileădeăbaz ăobligatoriiăaleăfiec ruiăpost
I.ăPosturileăminimeăobligatoriiăpentruăoperareaăUPUăşiăaăCPU,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînă
careă UPUă sauă CPUă primeşteă inclusivă cazuriă pediatrice,ă de ineă salonă deă observare/internareă
deăscurt ădurat ,ăde ineăcompartimentăpropriuădeăradiologieăsauădeăterapieăintensiv ătamponă
oriă aă situa ieiă înă careă UPUă opereaz ă dină punctă deă vedereă medicală ună serviciuă mobilă deă
urgen ăreanimareăşiădescarcerareă(SMURD).
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│1.ăMedic-şef│+ăăăăăă││+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă││+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│(Medicul-şefănuăesteă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│luatăînăcalculăînăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│schemaădeătureăşiăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│g rziădinăcadrulăăăă │ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│

│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│unit ii.ăEl/eaăareăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│obliga iaăs ăefectue-│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│zeăg rziăsauătureăînă│ăăăăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│cadrulăserviciului,ăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│îns ăesteăobligat( )ă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│şiăs ăaloceătimpăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│adecvatăpentruăadmi- │ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│nistrareaăşiămanage- │ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│mentulăacestuia.)ăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
* conduce activitatea UPU sau a CPU în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
*ă asigur ă şiă r spundeă deă îndeplinireaă prompt ă şiă corect ă aă sarciniloră deă munc ,ă
inclusivăaleăpersonaluluiăaflatăînăsubordineaăacestuia,ădirectăsauăprinăintermediulăşefiloră
deăcompartimenteăşiăalăpersoanelorădesemnateăs ăr spund ădeăanumiteăactivit i;
*ă coordoneaz ,ă asigur ă şiă r spundeă deă calitateaă activit iiă desf şurateă deă personalulă
aflatăînăsubordine,ădeărespectareaădeăc treăacestaăaănormelorădeăprotec ieăaămuncii,ăprecumă
şiăaănormelorăeticeăşiădeontologice;
*ă asigur ă respectareaă deciziilor, aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ăîşiăexercit ăprofesiaădeămedicăînămodăresponsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ă asigur ă şiă controleaz ă completareaă fişeloră pacien iloră şiă aă tuturoră formularelor
necesare, în scris sau pe calculator, în cadrul UPU sau CPU, în conformitate cu prevederile
prezentului ordin;
*ă esteă înă permanen ă laă dispozi iaă personaluluiă dină cadrulă UPUă sauă CPUă înă vedereaă
rezolv riiă problemeloră urgenteă ap ruteă înă cursulă g rziloră şiă ală turelor.ă Înă cazulă înă careă
esteă indisponibil,ă desemneaz ă oă persoan ă careă areă autoritateaă şiă abilitateaă s ă rezolveă
problemele din cadrul UPU sau CPU;
*ăpoart ăoriceămijlocădeăcomunica ieăalocat,ăp strându-lăînăstareădeăfunc ionare,ăfiindă
obligatăs anun eămodalitateaăprinăcareăpoateăfiăcontactatăînăafaraăorelorădeăserviciu,ăcuă
excep iaăperioadelorădeăconcediuăcândăvaădesemnaăoăpersoan ăcareăîlăvaăînlocui;
*ă esteă informată înă permanen ă despreă stareaă deă disponibilitateă aă personaluluiă dină
subordine şiădespreăproblemeleăsurveniteăînăaceast ăprivin ;
*ă esteă informată înă permanen ă despreă problemeleă surveniteă înă cursulă tureloră şiă ală
g rzilor,ă maiă alesă înă cazulă înă careă asemeneaă problemeă potă afectaă directă bunulă mersă ală
activit iiădinăcadrulăunit ii;
*ă esteă informată înă permanen ă despreă reclama iileă pacien iloră şiă aleă apar in torilor,ă
avândă obliga iaă s ă investighezeă oriceă reclama ieă şiă s ă informezeă reclamantulă despreă
rezultatulăinvestiga iei;
*ăareăobliga iaădeăaăelaboraăunăplanădeăr spunsăîn cazul unui aflux masiv de victime;
*ă areă obliga iaă s ă asigureă func ionareaă unuiă plană deă mobilizareă aă personaluluiă dină
subordine,ăincluzândăresponsabilit ileăşiămodalit ileădeăalertareăaădiferitelorăcategoriiă
de personal;
*ă asigur ă respectareaă şi respect ă drepturileă pacientuluiă conformă prevederiloră
Organiza ieiăMondialeăaăS n t iiă(OMS)ăşiăaltorăprevederiălegaleăînăvigoare;
*ă organizeaz ă şiă conduceă şedin eleă (raport)ă deă lucruă cuă totă personalulă aflată înă
subordineăsauădeleag ăoăpersoan ăînăloculăs u;
*ăaprob ăprogramareaăturelorăşiăaăg rzilorăpersonaluluiădinăsubordine;
*ă numeşteă unulă sauă maiă mul iă adjunc iă oriă şefiă deă compartimenteă careă s ă r spund ă deă
diferiteăactivit iădinăcadrulăUPUăsauăCPU;
*ă controleaz ă efectuareaă investiga iiloră şiă urm reşteă stabilireaă diagnosticuluiă şiă
aplicareaă corect ă aă indica iiloră terapeutice,ă înă conformitateă cuă protocoaleleă şiă liniileă
directoare din domeniu;
*ăcolaboreaz ăşiăasigur ăcolaborareaăcuămedicii-şefiăaiăaltorăsec iiăşiălaboratoare,ăînă
vedereaăstabiliriiădiagnosticuluiăşiăaplic riiătratamentuluiăcorespunz tor;
*ăpropuneăprotocoaleădeăcolaborareăcuăalteăsec iiăşiălaboratoareăşiăasigur ărespectareaă
acestora;
*ăasigur ăcolaborareaăcuăalteăinstitu iiămedicaleăşiănemedicaleăimplicateăînăasisten aă
medical ă deă urgen ă şiă semneaz ă protocoaleleă deă colaborareă cuă acestea,ă cuă acordulă
conducerii spitalului;
*ă stabileşteă deă comună acordă cuă personalulă dină subordineă şiă urm reşteă aplicareaă
protocoalelorădeătratamentăconformăstandardelorăinterna ionale;
* în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU) va
coordonaă personală împreun ă cuă alteă serviciiă deă specialitateă opera iunileă deă salvareă şiă deă

tratamentă chiară şiă înă afaraă oreloră deă program.ă Înă cazulă indisponibilit ii, are
obligativitateaădeăaădelegaăoăpersoan ăresponsabil ăcuăpreluareaăacestorăsarcini;
*ă r spundeă deă ridicareaă continu ă aă niveluluiă profesională ală personaluluiă aflată înă
subordineăşiădeăformareaăcontinu ăaăacestuia;
*ă r spundeă deă bunaă utilizareă şiă între inereă aă aparaturiiă dină dotare,ă instrumentaruluiă
şiă întreguluiă inventară ală UPUă sauă CPUă şiă faceă propuneriă deă dotareă corespunz toareă
necesit ilor;
*ă controleaz ă şiă asigur ă prescriereaă şiă justaă utilizareă aă medicamentelor,ă r spunde,ă
prin intermediulă uneiă persoaneă specială desemnate,ă deă p strarea,ă prescriereaă şiă eviden aă
substan elorăstupefiante;
*ă organizeaz ă şiă r spundeă deă activitateaă didactic ă şiă ştiin ific ,ă inclusivă ceaă deă
cercetare,ădesf şurat ăînăUPUăsauăCPU;
*ă controleaz ă permanentă inutaă corect ,ă folosireaă echipamentuluiă deă protec ieă şiă
comportamentulă personaluluiă dină subordineă înă rela ieă cuă pacien iiă şiă apar in toriiă
acestora;
*ă informeaz ă periodică conducereaă spitaluluiă asupraă activit iiă sec ieiă şiă reprezint ă
intereseleăpersonaluluiăUPUăsauăCPUăînărela ieăcuăconducereaăspitalului;
*ă coordoneaz ,ă directă sauă prină intermediulă uneiă persoaneă desemnate,ă activitateaă deă
interven ieăprespitaliceasc ,ărespectivă SMURD,ăînăconformitateăcuăprevederileălegale, dac ă
UPUărespectiv ăopereaz ămedicalăunăastfelădeăserviciu;
*ă colaboreaz ă directă cuă şefulă inspectoratuluiă pentruă situa iiă deă urgen ă înă vedereaă
oper riiăSMURD,ădac ăUPUărespectiv ăopereaz ămedicalăunăastfelădeăserviciu;
*ăcolaboreaz ăcuăserviciulă deăambulan ădinăjude ulărespectivăînăvedereaăîmbun t iriiă
activit iiă deă asisten ă deă urgen ă prespitaliceasc ă şiă aă moduluiă deă desf şurareă aă
activit iiălaăinterfa aădintreăUPUăşiăprespital;
*ă întocmeşteă fişeleă anualeă deă apreciereă aă activit iiă întregului personal din
subordine;
*ă particip ă înă toateă comisiileă deă angajareă aă personaluluiă pentruă UPUă sauă CPU,ă înă
calitateă deă preşedinteă sauă membruă ală comisiei,ă înă condi iileă legii;ă particip ă laă
selec ionareaă personaluluiă medicală şiă aă altoră categoriiă deă personal,ă prină concursă şiă
interviu;
*
propune
criterii
de
salarizare
pentru
personalul
din
subordine
potrivit
reglement rilorălegaleăînăvigoare;
*ă îndeplineşteă inclusivă rolulă mediculuiă responsabilă deă tur ă sauă ală mediculuiă deă gard ă
în cadrul UPU, CPU sauă SMURD,ă peă timpulă tureiă sauă ală g rziiă înă careă ocup ă func iaă
respectiv ;
*ă autorizeaz ă internareaă obligatorieă aă pacien iloră într-oă anumit ă sec ieă înă
conformitate cu prevederile prezentului ordin;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducerea spitalului.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tip II│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│2.ăSecretar/│+ăăăăăă││+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă││+ăăăă│+ăăăăă│- │
│secretar ăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăîndeplineşteăfunc iaădeăsecretarăpentruămedicul-şefăalăUPU;
*ă r spundeă deă p strareaă coresponden eiă şiă aă documentelor,ă alteleă decâtă fişeleă
pacien ilor;
*ă respect ă prevederileă dină fişaă postuluiă şiă îndeplineşteă atribu iileă desemnateă deă
medicul-şefăalăUPUăsauăCPU;
*ăp streaz ăconfiden ialitateaădocumentelorăşiăaăcoresponden ei;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│

├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│3. Asistent-│+ăăăăăă││+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă││+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│şefăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă îşiă exercit ă profesiaă deă asistentă medicală înă modă responsabilă şiă conformă preg tiriiă
profesionale;
*ăstabileşteăsarcinileădeăserviciuăaleăîntreguluiăpersonalădinăsubordine,ărespectivătotă
personalulă medicală şiă auxiliar,ă cuă excep iaă mediciloră şiă aă personaluluiă subordonată directă
medicului-şef,ăpeăcareăleăpoateămodificaăcuăacordulămedicului-şefăalăUPUăsauăCPU;
*ăcoordoneaz ,ăcontroleaz ăşiăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarciniloră
deămunc ;
* asigur ă şiă r spundeă deă calitateaă activit iiă desf şurateă deă personalulă aflată înă
subordine;
*ăinformeaz ămedicul-şefădespreătoateădisfunc ionalit ileăşiăproblemeleăpoten ialeăsauă
surveniteăînăactivitateaăUPUăsauăCPUăşiăpropuneăsolu iiăpentruăprevenireaăsauăsolu ionareaă
lor;
*ă instruieşteă personalulă aflată înă subordineă şiă asigur ă respectareaă deă c treă acestaă aă
normelorădeăprotec ieăaămuncii,ăprecumăşiăaănormelorăeticeăşiădeontologice;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionareădeăc treăpersonalulăaflatăînăsubordine;
*ărespect ăşiăasigur ărespectareaădeciziilorăluateăînăcadrulăserviciuluiădeămedicul-şefă
sauăloc iitorulăacestuiaădeăc treăpersonalulăaflatăînăsubordine;
*ă r spundeă deă asigurareaă şiă respectareaă confiden ialit iiă îngrijiriloră medicale,ă aă
secretuluiăprofesionalăşiăaăunuiăcomportamentăeticăfa ădeăbolnav;
*ă respect ă şiă asigur ă respectareaă drepturiloră pacien iloră conformă prevederiloră
Organiza ieiăMondialeăaăS n t ii (OMS)ăşiăaltorăprevederiălegaleăînăvigoare;
*ăparticip ălaăpredarea-preluarea turei în UPU sau CPU;
*ă organizeaz ă şiă conduceă şedin eleă (raport)ă deă lucruă aleă asisten iloră medicali,ă
particip ălaăraportulădeăgard ăcuămedicii;
*ăcontroleaz ăzilnicăcondicaădeăprezen ăşiăoăcontrasemneaz ;
*ăverific ăşiăasigur ăfunc ionalitateaăaparaturiiămedicale;
*ă asigur ă stoculă minimă deă medicamenteă şiă materialeă deă unic ă folosin ă şiă alteă
materiale,ă precumă şiă cerereaă deă aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii
limitei minime a stocului;
*ăcontroleaz ămodulăînăcareămedicamentele,ămaterialeleăşiăsolu iileăsuntăpreluateădeălaă
farmacie,ăp strate,ădistribuiteăşiăadministrate,ăprecumăşiăcorectitudineaădecont rilor;
* r spundeădeăaprovizionareaădepartamentuluiăşiăaăunit iiămobile,ăundeăesteăcazul,ăcuă
instrumentar,ă lenjerie,ă alteă materialeă sanitareă necesareă şiă deă între inereaă şiă înlocuireaă
acestora conform normelor stabilite de unitate;
*ă realizeaz ă autoinventarierea periodic ă aă dot riiă sec ieiă şiă aă unit iiă mobile,ă undeă
esteă cazul,ă conformă normeloră stabilite,ă şiă deleag ă persoanaă careă r spundeă deă aceastaă fa ă
deăadministra iaăinstitu iei;
*ăparticip ălaăîntocmireaăfişelorădeăapreciereăaăpersonaluluiăaflatăînăsubordine;
*ă evalueaz ă şiă apreciaz ,ă oriă deă câteă oriă esteă necesar,ă individuală şiă global,ă
activitatea personalului din departament;
*ăorganizeaz ăîmpreun ăcuămediculăcoordonatorătest riăprofesionaleăperiodiceăşiăacord ă
calificativele anuale, pe baza calit iiăactivit iiăşi,ădup ăcaz,ăaărezultatelorăob inuteă
la testare;
*ă particip ă laă selec ionareaă asisten iloră medicaliă şiă aă personaluluiă auxiliară prină
concursă şiă interviu;ă propuneă criteriiă deă salarizareă pentruă personalulă dină subordineă
potrivit reglement rilorălegaleăînăvigoare;
*ă supravegheaz ă şiă asigur ă acomodareaă şiă integrareaă personaluluiă nou-încadrat în
vedereaărespect riiăsarcinilorădinăfişaăpostuluiăşiăaăregulamentuluiădeăfunc ionare;
*ă controleaz ă activitateaă deă educa ie,ă analizeaz ă şiă propuneă nevoileă deă perfec ionareă
pentruăcategoriileădeăpersonalădinăsubordineăşiăleăcomunic ămedicului-şef;
*ă organizeaz ă instruirileă periodiceă aleă întreguluiă personală dină subordineă prină
respectareaănormelorădeăprotec ieăaămuncii;
*ă coordoneaz ă organizareaă şiă realizareaă instruiriiă eleviloră şcoliloră postlicealeă
sanitareăşiăaiăcolegiilorăuniversitareăafla iăînăstagiiăpracticeăînăUPU;
*ăcoordoneaz ăorganizareaăşiărealizareaăinstruiriiăvoluntarilorăundeăesteăcazul;
*ăîntocmeşteăgraficulădeălucru,ăgraficulăconcediilorădeăodihn ,ăr spundeădeărespectareaă
acestoraăşiăasigur ăînlocuireaăpersonaluluiădinăsubordineăpeădurataăconcediului;

*ă aduceă laă cunoştin ă medicului-şefă absen aă temporar ă aă personalului,ă înă vedereaă
suplinirii acestuia potrivit reglement rilorăînăvigoare;
*ă coordoneaz ,ă controleaz ă şiă r spundeă deă aplicareaă şiă respectareaă normeloră deă
prevenireăşiăcombatereăaăinfec iilorănosocomiale;
*ăînăcazuriădeosebiteăpropuneăspreăaprobare,ăîmpreun ăcuămedicul-şef,ăoreăsuplimentare,ă
conform reglement rilorălegale;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ie public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ăjuridic;
*ă particip ă laă cursurileă deă perfec ionare,ă laă exameneleă finaleă şiă instruieşteă
personalulăsubordonat,ăzilnicăşiăcuăocaziaăcursurilorăspecialăorganizate;
*ă esteă informată înă permanen ă despreă stareaă deă disponibilitateă aă personaluluiă dină
subordine;
*ă poart ă permanentă ună mijlocă deă comunica ieă alocat,ă p strându-l în stare de
func ionare;
*ă r spundeă înă timpă utilă înă cazulă chem riiă şiă imediată înă cazulă alarmeiă generale.ă Aduceă
laă cunoştin ă responsabiluluiă cuă mobilizareaă indisponibilitateaă peă oă perioad ă anume,ă cuă
minimumă 24ă deă oreă înainteă (excep ieă facă situa iileă deosebite,ă cumă ară fiă decesă înă familie,ă
îmboln viriăetc.);
*ă particip ă laă efectuareaă g rziloră înă cadrulă UPU/CPUă şiă înă cadrulă SMURD,ă dup ă caz,ă
îndeplinindă peă durataă tureiă sauă aă g rziiă obliga iileă şiă atribu iileă prev zuteă pentruă
func iaăpeăcareăoăocup ;
*ă controleaz ă permanentă inutaă corect ,ă folosireaă echipamentuluiă deă protec ieă şiă
comportamentul personalului din subordine;
*ăparticip ălaăşedin eăperiodiceăcuămedicul-şef;
*ă particip ă laă şedin eleă deă lucruă aleă personaluluiă angajată laă UPU-SMURDă sauă deleag ă oă
persoan ăînăloculăs u;
*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă oriă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│4.ăMedicăăăă│+ăăăăăă│││ăăăă1ăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│responsabilă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│deătur ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ă r spundeă deă calitateaă activit iiă desf şurateă deă personalulă aflată înă subordine,ă deă
respectareaădeăc treăacestaăaănormelorădeăprotec ieăaămuncii,ăprecumăşiăaănormelorăeticeăşiă
deontologice;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precum şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ăr spundeădeăinformareaăcorect ăşiăprompt ăaămedicului-şefăsauăloc iitoruluiăacestuiaă
asupraă tuturoră problemeloră iviteă înă timpulă g rziiă şiă careă auă influen ă asupraă derul riiă
normaleăaăactivit ii,ăinclusivăceleălegateădeăpersonal,ăindiferentădac ăacesteăproblemeăauă
fost rezolvate sau nu;
*ăexercit ăprofesiaădeămedicăînămodăresponsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ă efectueaz ă primireaă bolnavuluiă înă cameraă deă reanimareă sauă laă intrareaă înă UPUă şiă iaă
deciziaăintroduceriiăacestuiaăînăcameraădeăreanimareăsauăînăaltăsectorăalăCPU,ăcoordoneaz ă
întreagaă activitateă dină cameraă deă reanimareă chiară înă condi iileă înă careă înă acestă sectoră
exist ă maiă mul iă pacien iă subă investiga iiă şiă tratament,ă efectueaz ă evaluareaă primar ă şiă
secundar ,ă manevreleă terapeuticeă deă urgen ă sauă continuareaă acestora,ă investigareaă
bolnavului,ăanun areaăspecialiştilorăînătimp,ăsupraveghereaăbolnavuluiăpân ălaăstabilizareaă
lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl înso eşteă peă pacientă
pân ălaăsec iaăundeăvaăfiăinvestigatăsauăinternatăoriădeleag ăunăaltămedicăcompetentăpentruă
acest lucru;
*ă primeşteă pacien iiă înă celelalteă sectoareă aleă UPUă sauă CPU,ă îiă evalueaz ,ă recomand ă
investiga iileă şiă tratamentul,ă solicit ă consulturileă deă specialitate,ă deleag ă mediciă dină

subordineă pentruă efectuareaă manevreloră investigativeă şiă terapeutice,ă cuă condi iaă deă aă fiă
informată permanentă despreă stareaă pacientului;ă hot r şteă re inereaă bolnavuluiă subă
observa ie,ărecomand ăinternareaăînăalteăsec iiăşiăesteăunicaăpersoan ădinăUPUăcareăîşiăd ă
acordulă finală deă externareă laă domiciliuă sauă deă transferă laă alteă institu ii.ă Deciziaă
mediculuiăresponsabilădeătur ăpoateăfiăcontramandat ădoarădeămedicul-şefăalăUPU/CPUăsauădeă
loc iitorulăacestuia;
*ăefectueaz ăvizitaăperiodic ălaăintervaleădeămaximumă3ăoreălaăto iăpacien iiădinăUPU,ă
reevalueaz ă stareaă loră şiă adapteaz ă conduitaă terapeutic ,ă asigurândă informareaă
specialiştilorădinăspitalădespreămodific rileăsemnificative;
*ă comunic ă permanentă cuă bolnavulă şiă apar in toriiă acestuia,ă anun ându-i despre
manevreleă ceă seă efectueaz ,ă precumă şiă despreă stareaă acestuia;ă esteă unicaă persoan ă dină UPUă
careă comunic ă ună decesă apar in torilor,ă fiindă înso ită deă asistentulă deă tur ă sauă deă
asistentul medico-social;
*ăcompleteaz ,ăîmpreun ăcuărestulămedicilorădeăgard ,ăfişeleăpacien ilorăafla iăînăUPUă
şiă completeaz ă toateă formulareleă necesare,ă înă scrisă sauă peă calculator;ă contrasemneaz ă şiă
asigur ă completareaă corect ă deă c treă restulă personaluluiă aă fişeloră şiă aă documentelor
medicaleăşiămedico-legaleăpeăcareănuăleăcompleteaz ăpersonal;
*ă asigur ă consultan ă laă Dispeceratulă 112,ă ajut ă laă primireaă şiă triajulă apeluriloră şiă
indic ă conduiteleă deă primă ajutor,ă inclusivă echipajeloră aflateă înă teren,ă înă cazulă înă careă
este solicitatăsauăînăcazulăînăcareăechipajulăaflatălaăunăpacientăînăstareăcritic ănuăesteă
înso ită deă ună medic;ă înă cazulă înă careă esteă indisponibil,ă esteă obligată s ă delegeă ună altă
medicădinăcadrulăUPUăpentruăaăasiguraăaceast ăsarcin ;
*ărespect ăregulamentulădeăfunc ionareăalăUPUăşiăasigur ărespectareaăacestuiaădeăc treă
restulăpersonaluluiădeăgard ;
*ă respect ă deciziileă luateă înă cadrulă serviciuluiă deă c treă medicul-şefă sauă loc iitorulă
acestuiaăşiăasigur ăîndeplinireaăacestoraădeăc treărestulăpersonaluluiăde gard ;
*ă poart ă permanentă oriceă mijlocă deă comunica ieă alocat,ă p strându-l în stare de
func ionare;
*ă anun ă înă permanen ă stareaă deă disponibilitateă responsabiluluiă cuă mobilizareaă
personalului,ăcuăminimumă24ădeăoreăînainteă(excep ieăfacăsitua iileădeosebite ivite, cum ar
fiăunădecesăînăfamilie,ăîmboln viriăetc.);
*ă respect ă şiă asigur ă respectareaă deă c treă personalulă dină subordineă aă drepturiloră
pacientuluiăconformăprevederilorăOMSăşiăaltorăprevederiălegaleăînăvigoare;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ;
* propune medicului-şefă ală UPUă sauă CPUă oriă loc iitoruluiă acestuiaă internareaă
obligatorie a unui pacient într-oă sec ieă anume,ă înă cazulă unoră divergen eă deă opinieă cuă
mediculădeăgard ădinăsec iaărespectiv ;
*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă oriă
CPU;
*ă efectueaz ,ă dup ă caz,ă g rziă înă cadrulă SMURD,ă undeă areă urm toareleă sarciniă
suplimentare:
- conduceă echipajulă deă interven ieă şiă coordoneaz ă activitateaă acestuiaă laă loculă
interven iei;
- evalueaz ă primară şiă secundară pacientul/pacien iiă şiă aplic ă tratamentulă necesară înă
vedereaăstabiliz riiăacestuia/acestora;
- asist ă laă opera iunileă specialeă deă salvare,ă cumă ară fiă descarcerarea,ă asigurândă peă
parcursulăacestorăopera iuniăasisten aămedical ănecesar ăpacientuluiăsauăpacien ilor;
- înso eşteăpacientulăînătimpulătransportuluiăpân ălaăspital;
- înă cază deă necesitate,ă pred ă îngrijireaă pacientuluiă înă timpulă transportuluiă
echipajuluiă propriuă sauă unuiă echipajă ală serviciuluiă deă ambulan ,ă înă vedereaă efectu riiă
uneiă alteă interven ii.ă Deciziaă deă aă predaă pacientulă înainteaă sosiriiă laă spitală seă iaă
evaluândăstareaăpacientuluiătransportatăşiănoulăincidentălaăcareăesteăsolicitatămedicul;
monitorizeaz ă comunica iileă radioă înă timpulă g rzii,ă inclusivă în
timpul
interven iilor;ă areă înă dotareă ună telefonă mobilă peă careă îlă p streaz ă deschisă peă parcursulă
g rzii;
- asigur ă informareaă dispeceratuluiă despreă etapaă înă careă seă afl ă echipajulă deă
interven ieăşiădespreăposibilitateaăprelu riiăaltorăsolicit ri;
- inspecteaz ă echipamentulă laă intrareaă înă gard ,ă asigurându-seă c ă acestaă seă afl ă înă
stareă deă func ionare,ă şiă pred ă echipamentulă laă ieşireaă dină gard ;ă informeaz ă mediculă
coordonatoră sauă loc iitorulă acestuiaă despreă problemeleă deosebiteă iviteă înă timpulă g rzii,
precumăşiădespreădefec iunileăsauăpierderileădeăaparateăoriădeămateriale;
- inspecteaz ă medicamenteleă aflateă înă dotareă şiă seă asigur ă asupraă valabilit iiă
termenuluiădeăgaran ieăalăacestora;

- poart ăuniformaăşiăgradeleăalocateăînătimpulăg rziiăşiăseăasigur ăc ăechipajulăpoart ă
uniformeleă şiă gradeleă alocateă şiă de ineă echipamentă deă protec ieă adecvată (înc l minteă
etc.);
- respect ă regulamentulă deă func ionareă ală UPUă - SMURDă şiă asigur ă respectareaă acestuiaă
deăc treăechipajulădeăinterven ie;
- completeaz ,ă semneaz ă şiă parafeaz ă oă fiş ă deă interven ieă pentruă fiecareă pacient,ă înă
dou ă exemplare.ă Unulă dintreă celeă dou ă exemplareă esteă predată coleguluiă dină UPUă sauă dină
spitalulăcareăprimeşteăpacientul;
- pred ă pacientulă coleguluiă dină UPUă sauă dină spitalulă careă primeşteă pacientul,ă
explicându-i tot ce s-aă efectuată şiă dateleă anamnestice,ă inclusivă evolu iaă peă parcursulă
transportului;
- asist ălaăactivitateaădinăcadrulăUPUăînăcazulăînăcareăseăafl ăînăaşteptare,ăfiindădeă
gard ăpeăoămaşin ădeăinterven ieărapid ăaămediculuiădeăurgen ;
- respect ă regulamenteleă şiă ordineleă inspectoratuluiă pentruă situa iiă deă urgen ă dină
jude ulăsau,ădup ăcaz,ădinămunicipiulăînăcareăactiveaz ;
- îndeplineşteăoriceăsarciniănoiăprev zuteădeămedicul-şefăsauădeăinspectorul-şefăpentruă
situa iiădeăurgen ,ăînăcondi iileălegii,ăînăprivin aăactivit iiădinăcadrulăSMURD.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│5.ăAsistentă│+ăăăăăă│││ăăăă1ăăăăăă│+ă
│+ăăăăă│+ăă│
│responsabilă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│deătur ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă îşiă exercit ă profesiaă deă asistentă medicală înă modă responsabilă şiă conformă preg tiriiă
profesionale;
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ă r spundeă deă calitateaă activit iiă desf şurateă deă personalulă aflată înă subordine,ă deă
respectareaădeăc treăacestaăaănormelorădeăprotec ieăaămuncii,ăprecumăşiăaănormelorăeticeăşiă
deontologice;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ă respect ă deciziileă luateă înă cadrulă serviciuluiă deă medicul-şefă sauă loc iitorulă
acestuiaăşiădeăasistentul-şefăşiăasigur ăîndeplinireaăacestora;
*ăareăresponsabilitateaăp str riiăconfiden ialit iiăîngrijirilorămedicale;
*ăr spundeădeăpredareaăcorect ăaăhainelorăşiăvalorilorăpacien ilor;
*ă preiaă bolnavulă înă cameraă deă reanimareă şiă înă celelalteă spa iiă aleă UPU/CPU,ă îlă
monitorizeaz ,ăajut ălaăefectuarea/efectueaz ămanevreleăinvaziveăsauăneinvaziveăpeăcareăleă
cere medicul;
*ă comunic ă permanentă cuă bolnavulă şiă apar in toriiă acestuia,ă anun ându-i despre
manevreleăceăseăefectueaz ,ăprecumăşiădespreăstareaăacestuia;
*ă efectueaz ăsupraveghereaăcontinu ă aă bolnavilor,ă tratamentulă şiăexameneleă paracliniceă
prescriseă deă c treă medic,ă îlă anun ă peă acestaă despreă evolu iaă bolnaviloră şiă efectueaz ă
monitorizareaăscriptic ăînăfişeădeăobserva ieăspecialeăaleăbolnavilor;
* efectueaz ă preg tireaă psihic ă şiă fizic ă aă bolnaviloră pentruă examin rileă necesare,ă
organizeaz ătransportulălor;
*ă declar ă imediată asistentului-şefă oriceă îmboln vireă peă careă oă prezint ă personală sauă
îmboln virileă surveniteă laă membriiă deă familieă careă potă afecta activitatea lui în cadrul
UPU/CPU;
*ărespect ădrepturileăpacien ilorăconformăprevederilorăOMSăşiăaltorăprevederiălegaleăînă
vigoare;
*ă particip ă laă predarea-preluareaă tureiă înă totă departamentulă şiă particip ă cuă mediculă
responsabilă deă tur ă laă vizitele periodice, la intervale maxime de 3 ore, în tot
departamentul;
*ă r spundeă deă stareaă aparaturiiă medicale,ă stoculă deă medicamenteă şiă materialeă deă unic ă
folosin ăşiăalteămateriale,ăprecumăşiădeăaprovizionareaăcuăacestea;
*ă verific ă medicamentele,ă materialele,ă stareaă deă func ionareă aă aparaturiiă medicaleă laă
preluareaăturei,ăconsemneaz ăaceastaăînăcondiciăspecialeăşiăîlăinformeaz ăpeăasistentul-şefă
cu privire la acest lucru;

*ă cunoaşte,ă peă bazaă documenteloră deă urm rireă aă pacien iloră şiă prină implicareaă direct ă
înă procesulă deă evaluareă şiă tratament,ă rulajulă pacien iloră dină cadrulă UPU/CPU:ă oreleă deă
sosireă şiă plecare,ă cazuistica,ă conduitaă terapeutic ă efectuat ,ă înă cursă deă efectuareă sauă
planificat ăînăvedereaăefectu rii;
*ăr spundeădeăpredareaăcorect ăaăhainelorăşiăvalorilorăpacien ilor;
*ă r spundeă deă p strareaă şiă predareaă materialeloră folositeă înă departament,ă cumă ară fiă
lenjeriaădeăpat,ăp turiăetc.;
*ă r spundeă deă folosireaă şiă între inereaă corect ă aă materialeloră specificeă utilizateă laă
cursurileă deă instruireă dină cadrulă UPU/CPUă şiă SMURD,ă dup ă caz,ă cumă ară fi:ă manechine,ă
televizor,ăvideocasetofon,ăretroproiector,ădiaproiector,ăvideoproiector,ăsimulatorăetc.,ăşiă
raporteaz ăimediatăasistentului-şefăoriceădefec iuneăsurvenit ălaăacestea;
*ă r spundeă deă informareaă corect ă şiă prompt ă aă asistentului-şefă sau,ă dup ă caz,ă aă
mediculuiă şefă deă tur ă sauă medicului-şefă asupraă tuturoră problemeloră iviteă înă timpulă g rziiă
şiă careă auă influen ă asupraă derul riiă normaleă aă activit ii,ă inclusivă celeă legateă deă
personal, indiferentădac ăacesteăproblemeăauăfostărezolvateăsauănu;
*ărespect ăconfiden ialitateaătuturorăaspectelorălegateădeăloculădeămunc ,indiferentădeă
naturaăacestora,ăiarăînăcazulăp r siriiăserviciuluiăprinădesfacereaăcontractuluiădeămunc ,ă
transfer, detaşareăsauădemisie,ăoriceădeclara ieăpublic ăcuăreferireălaăfostulălocădeămunc ă
esteăatacabil ăjuridic;
*ă particip ă laă cursurileă deă perfec ionare,ă laă exameneleă finaleă şiă instruieşteă
personalulăsubordonat,ăzilnicăşiăcuăocaziaăcursurilorăspecialăorganizate;
*ă poart ă permanentă pagerulă sauă oriceă altă mijlocă deă comunica ieă alocat,ă p strându-l în
stareădeăfunc ionare;
*ă aduceă laă cunoştin aă responsabiluluiă cuă mobilizareaă indisponibilitateaă peă oă perioad ă
anume,ăcuăminimumă24ădeăoreăînainteă(excep ieăfacăsitua iileădeosebite,ăcumăarăfiădecesăînă
familie,ăîmboln viriăetc.);
*ă particip ă laă efectuareaă g rziloră înă cadrulă SMURDă înă cazulă înă careă UPUă înă careă
lucreaz ăopereaz ămedicalăoăunitateămobil ădeăterapieăintensiv ăsauăunăelicopterădeăsalvareă
aerian ;
*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă oriă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│6.ăMedicăăăă│+ăăăăăă│││Celăpu ină2│+ăăăă│+ăăăăă│- │
│(mediciădeăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│urgen ăsauă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăUPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│alteăcatego-│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănu- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│riiădeăme- │ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│m rădeăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│diciăcareăs │ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│20.000ăpre-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│asigureăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│zent ri/an)│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│acordareaăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(alteleăde-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│asisten eiăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│câtăpostulă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│medicaleădeă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediculuiăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│urgen ăînăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│responsabil│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│conformitate│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │deătur )ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│cuăprevede- │ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────┼─────┼──────┼───┤
│rileăprezen-│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Celăpu ină1│││+ăă│
│tuluiăordin)│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăă
│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăCPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă20.000ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│an)ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(altulăde- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│câtăpostulă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediculuiăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│responsabil│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│deătur )ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*

Responsabilitateaăşiăatribu iileăimplicateădeăpost:
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ă r spundeă deă calitateaă activit iiă peă careă oă desf şoar ă înă serviciu,ă deă respectareaă
normelorădeăprotec ieăaămuncii,ăprecumăşiăaănormelorăeticeăşiădeontologice;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ă r spundeă deă informareaă corect ă şiă prompt ă aă mediculuiă responsabilă deă gard ,ă aă
medicului-şefă sauă aă loc iitoruluiă acestuiaă asupraă tuturoră problemeloră ivite în timpul
g rziiăşiăcareăauăinfluen ăasupraăderul riiănormaleăaăactivit ii,ăinclusivăceleălegateădeă
personal,ăindiferentădac ăacesteăproblemeăauăfostărezolvateăsauănu;
*ăîşiăexercit ăprofesiaădeămedicăînămodăresponsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ă primeşte,ă împreun ă cuă mediculă responsabilă deă gard ,ă bolnavulă înă cameraă deă reanimareă
sauă laă intrareaă înă UPU,ă îlă asist ă peă acestaă înă acordareaă îngrijiriloră medicaleă şiă înă
supraveghereaăbolnavuluiăpân ălaăstabilizareaălui,ămutareaăluiădinăcamera de reanimare sau
internareaă acestuia;ă îlă înso eşteă peă pacientă pân ă laă sec iaă undeă vaă fiă investigată sauă
internat;
*ă primeşteă pacien iiă înă celelalteă sectoareă aleă UPU/CPU,ă îiă evalueaz ,ă recomand ă
investiga iileăşiătratamentul,ăasigur ăanun areaăspecialiştilor.ăDeciziaămediculuiăpoateăfiă
contramandat ă deă mediculă responsabilă deă tur ă şiă deă medicul-şefă ală UPU/CPUă sauă deă
loc iitorulăacestuia;
*ăajut ălaăorganizareaătransportuluiăpacien ilorăşiăîiăînso eşteăînăcazădeănevoie;
*ăefectueaz ăîmpreun ăcuămediculăresponsabilădeătur ăvizitaăperiodic ,ălaăintervaleădeă
maximumă 3ă ore,ă laă to iă pacien iiă dină UPU,ă reevalueaz ă stareaă loră şiă adapteaz ă conduitaă
terapeutic ă conformă indica iiloră mediculuiă responsabilă deă tur ă şiă aleă specialiştiloră dină
spital;
* informeaz ăpermanentăapar in toriiăpacientuluiădespreăstareaăacestuiaăşiămanevreleăceă
seăefectueaz ;
*ăcompleteaz ,ăîmpreun ăcuărestulămedicilorădeăgard ,ăfişeleăpacien ilorăafla iăînăUPUă
şiăcompleteaz ătoateăformulareleănecesare,ăînăscrisăsauăpeăcalculator;
*ă asigur ă consultan ă laă Dispeceratulă 112,ă ajut ă laă primireaă şiă triajulă apeluriloră şiă
informeaz ă mediculă responsabilă deă tur ă despreă situa iileă deosebiteă ivite,ă solicitândă
sprijin în cazul în care este nevoie;
*ă respect ă regulamentulă deă func ionareă ală UPU/CPUă şi,ă dup ă caz,ă ală SMURDă şiă asigur ă
respectareaăacestuiaădeăc treărestulăpersonaluluiădeăgard ;
*ă respect ă deciziileă luateă înă cadrulă serviciuluiă deă c treă medicul-şefă sauă loc iitorulă
acestuiaă şiă asigur ă îndeplinireaă acestoraă deă c treă restulă personaluluiă deă gard ă aflată înă
subordine;
*ă poart ă permanentă pagerulă sauă oriceă altă mijlocă deă comunica ieă alocat,ă p strându-l în
stareădeăfunc ionare;
*ă anun ă înă permanen ă stareaă deă indisponibilitateă responsabiluluiă cuă mobilizareaă
personalului cu minimumă24ădeăoreăînainteă(excep ieăfacăsitua iileădeosebiteăivite,ăcumăară
fiăunădecesăînăfamilie,ăîmboln viriăetc.);
*ărespect ădrepturileăpacientuluiăconformăprevederilorăOMSăşiăaltorăprevederiălegaleăînă
vigoare;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ădin punct de vedere juridic;
*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă oriă
CPU;
*ă efectueaz ,ă dup ă caz,ă g rziă înă cadrulă SMURD,ă undeă areă urm toareleă sarciniă
suplimentare:
- conduceă echipajulă deă interven ieă şiă coordoneaz ă activitateaă acestuiaă laă loculă
interven ieiăsauăasist ămediculăresponsabilădeătur ădinăechip ;
- evalueaz ă primară şiă secundară pacientul/pacien iiă şiă aplic ă tratamentulă necesară înă
vedereaăstabiliz riiăacestuia/acestora;
- asist ă laă opera iunileă specialeă deă salvare,ă cumă ară fiă descarcerarea,ă asigurândă peă
parcursulăacestorăopera iuniăasisten aămedical ănecesar ăpacientuluiăsauăpacien ilor;
- înso eşteăpacientulăînătimpulătransportuluiăpân ălaăspital;
- înă cază deă necesitate,ă pred ă îngrijireaă pacientuluiă înă timpulă transportuluiă
echipajuluiă propriuă sauă unuiă echipajă ală serviciuluiă deă ambulan ,ă înă vedereaă efectu riiă
uneiă alteă interven ii.ă Deciziaă deă aă predaă pacientulă înainteaă sosiriiă laă spitală seă iaă
evaluândăstareaăpacientuluiătransportatăşiănoulăincidentălaăcareăesteăsolicitatămedicul;
monitorizeaz ă comunica iileă radioă înă timpulă g rzii,ă inclusivă înă timpulă
interven iilor.ă Areă înă dotareă ună telefonă mobilă peă careă îlă p streaz ă deschisă peă totă
parcursul g rzii;

- asigur ă informareaă dispeceratuluiă despreă etapaă înă careă seă afl ă echipajulă deă
interven ieăşiădespreăposibilitateaăprelu riiăaltorăsolicit ri;
- inspecteaz ă echipamentulă laă intrareaă înă gard ,ă asigurându-seă c ă acestaă seă afl ă înă
stare de func ionare,ă şiă pred ă echipamentulă laă ieşireaă dină gard .ă Informeaz ă mediculă
responsabilă deă gard ă despreă problemeleă deosebiteă iviteă înă timpulă g rzii,ă precumă şiă despreă
defec iunileăsauăpierderileădeăaparateăoriămateriale;
- inspecteaz ă medicamenteleă aflateă înă dotareă şiă seă asigur ă asupraă valabilit iiă
termenuluiădeăgaran ieăalăacestora;
- poart ăuniformaăşiăgradeleăalocateăînătimpulăg rziiăşiăseăasigur ăc ăechipajulăpoart ă
uniformeleăşiăgradeleăalocateăşiăde ineăechipamentădeăprotec ieăadecvată(înc l minte etc);
- respect ă regulamentulă deă func ionareă ală SMURDă şiă asigur ă respectareaă acestuiaă deă
c treărestulăechipajuluiădeăinterven ie;
- completeaz ,ă semneaz ă şiă parafeaz ă oă fiş ă deă interven ieă pentruă fiecareă pacient,ă înă
dou ă exemplare.ă Unulă dintreă celeă dou ă exemplareă esteă predată coleguluiă dină UPUă sauă dină
spitalulăcareăprimeşteăpacientul;
- pred ă pacientulă coleguluiă dină UPUă sauă dină spitalulă careă primeşteă pacientul,ă
explicându-i tot ce s-aă efectuată şiă dateleă anamnestice,ă inclusivă evolu iaă peă parcursul
transportului;
- asist ă laă activitateaă dină cadrulă UPUă înă cazulă înă careă seă afl ă deă gard ă peă
autospecialaărapid ădeăinterven ieăaămediculuiădeăurgen ;
- îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă medicul-şefă sauă deă inspectorul-şefă înă
activit ile din cadrul SMURD.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tip II│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│7.ăAsistentă│+ăăăăăă│││Celăpu ină6│+ăăăă│+ăăăăă│- │
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăUPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă20.000ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăă
│an)ă(altele│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│decâtăpos- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tulăasis- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tentuluiăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│responsabil│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deătur )ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────┼─────┼──────┼───┤
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Celăpu ină4│││+ăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│pentruăCPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăpân ălaă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │20.000ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│an)ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(alteleăde-│ăă
│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│câtăpostulă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asistentu- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│luiăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│responsabil│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deătur )ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă îşiă exercit ă profesiaă deă asistentă medicală înă modă responsabilă şiă conformă preg tiriiă
profesionale;
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;

*ărespect ăşiăasigur ărespectareaădeciziilorăluateăînăcadrulăserviciuluiădeăconducereaă
serviciului;
*ă areă responsabilitateaă asigur riiă şiă respect riiă confiden ialit iiă îngrijiriloră
medicale,ăsecretuluiăprofesionalăşiăunuiăcomportamentăeticăfa ădeăbolnav;
*ăasigur ăpreluareaăprompt ăaăbolnavilorăînăcameraădeăreanimareăşiăînăcelelalteăcamereă
ale departamentului,ămonitorizareaăacestora,ăîngrijirileămedicale,ăorganizeaz ăactivita ileă
deă tratament,ă explor rileă func ionaleă laă nevoie,ă exameneleă paraclinice,ă monitorizareaă
scriptic ăînăfişeleădeăobserva ieăspecialeăaleăbolnavilor;
*ăr spundeădeăpredareaăcorect ăaăhainelorăşiăvalorilorăpacien ilor;
*ăasigur ăefectuareaătriajuluiăprimarăalăpacien ilorăsosi i;
*ă efectueaz ă sauă ajut ă laă efectuareaă toaleteiă bolnavuluiă imobilizat,ă cuă respectareaă
regulilorădeăigien ,ăoriădeăcâteăoriăesteănevoie;
*ăajut ălaăpreg tireaăbolnavilorăînăvedereaăefectu riiădiferitelorăexamin ri;
*ăcoordoneaz ăşiăasigur ăefectuareaăcur eniei,ădezinfec ieiăşiăp strareaărecipienteloră
utilizateădeăbolnaviăînălocurileăşiăînăcondi iileăprev zuteădeăconducereaăunit ii;
*ă între ineă igiena,ă dezinfec iaă t rgilor,ă c rucioareloră şiă aă întreguluiă mobilieră dină
unitate,ă asigur ă preg tireaă patuluiă sauă aă t rgiloră deă consulta iiă şiă schimbareaă lenjerieiă
pentruăpacien i;
*ă ajut ă laă organizareaă transportuluiă intraspitalicescă şiă interspitalicesc al
pacien ilorăşiăîiăînso eşteăînăcazădeănevoie;
*ă asigur ă respectareaă drepturiloră pacien iloră conformă prevederiloră OMSă şiă altoră
prevederi legale în vigoare;
*ăparticip ălaăpredarea-preluarea turei în tot departamentul ;
* asigur ă func ionalitateaă aparaturiiă medicaleă şiă informeaz ă asistentulă medical-şefă
despreădefec iunileăşiălipsaădeăconsumabile;
*ă informeaz ă înă permanen ă asistentulă medicală responsabilă deă tur ă sauă loc iitorulă
acestuiaă înă leg tur ă cuă stoculă deă medicamenteă şi materialeă deă unic ă folosin ă şiă alteă
materiale,ăprecumăşiădespreăaprovizionareaăcuăacestea;
*ă asigur ă preluareaă corect ă aă medicamentelor,ă materialeloră şiă solu iiloră deă laă
farmacie,ă precumă şiă p strarea,ă administrareaă şiă decontareaă corect ă aă loră conform
indica iilorăconducerii;
*ă ofer ă sprijină pentruă autoinventariereaă periodic ă aă dot riiă sec ieiă şiă aă unit iiă
mobile conform normelor stabilite;
*ă particip ă laă instruirileă periodiceă organizateă deă unitateă şiă respect ă normeleă deă
protec ieăaămuncii;
*ă particip ă laă organizareaă şiă realizareaă instruiriiă eleviloră şcoliloră postlicealeă
sanitareăşiăaiăcolegiilorăuniversitareăafla iăînăstagiiăpracticeăînăUPU;
*ăparticip ,ădup ăcaz,ălaăorganizareaăşiărealizareaăinstruiriiăvoluntarilor;
*ăr spundeădeăaplicareaăşiărespectareaănormelorădeăprevenireăşiăcombatereăaăinfec iiloră
nosocomiale;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractului de
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ăjuridic;
*ă poart ă permanentă ună mijlocă deă comunica ieă alocat,ă p strându-l în stare de
func ionare;
*ă aduceă laă cunoştin aă responsabiluluiă cuă mobilizareaă indisponibilitateaă peă oă perioad ă
anume,ăcuăminimumă24ădeăoreăînainteă(excep ieăfacăsitua iileădeosebite,ăcumăarăfiădecesăînă
familie,ăîmboln viriăetc.);
*ă particip ă laă efectuareaă g rziloră înă cadrulă UPU/CPU,ă precumă şi,ă dup ă caz,ă în cadrul
SMURD;
*ăparticip ălaăşedin eleădeălucruăaleăpersonaluluiăangajatălaăUPU/CPU,ăprecumăşi,ădup ă
caz, în cadrul SMURD;
*ăparticip ,ădup ăcaz,ălaăefectuareaăg rzilorăînăcadrulăSMURDăşiărespect ăregulamenteleă
şiăordineleăînărela iaăcuăactivitatea SMURD;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│8.ăAdminis- │+ăăăăăă││+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă││+ăăăă│+/│- │
│tratorăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│

└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ăasigur ăşiăr spundeădeăcalitateaăactivit iiădesf şurateăsubăcoordonareaăsa;
*ă informeaz ă medicul-şefă şiă asistentul-şefă despreă toateă disfunc ionalit ileă şiă
problemeleă poten ialeă dină punctă deă vedereă tehnică sauă surveniteă înă activitateaă UPUă oriă CPUă
în rela iaăcuăaprovizionareaăcuămaterialeăsanitare,ăconsumabileăşiăalteăarticole,ăpropunândă
solu iiăpentruăprevenireaăsauăsolu ionareaălor;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ă r spundeă deă asigurareaă şiă respectareaă confiden ialit iiă îngrijiriloră medicale,ă aă
secretuluiăprofesionalăşiăaăunuiăclimatăeticăfa ădeăbolnav;
*ă respect ă şiă asigur ă respectareaă drepturiloră pacien iloră conformă prevederiloră OMSă şiă
altor prevederi legale în vigoare;
*ă particip ă laă predarea-preluareaă tureiă deă diminea ă înă UPUă sauă CPU,ă undeă vaă fiă
informată directă despreă toateă disfunc ionalit ileă tehniceă şiă alteă tipuriă deă
disfunc ionalit iăaăc rorărezolvareăcadeăînăsarcinaăacestuia;
*ăverific şiăasigur ăfunc ionalitateaăînăparametriiănormaliăaăaparaturiiămedicale;
*ă r spundeă deă stareaă tehnic ă aă instala iilor,ă înc periloră şiă infrastructuriiă înă careă
func ioneaz ăUPUărespectiv ;
*ă asigur ,ă înă colaborareă cuă asistentul-şef,ă existen aă stocului minim de materiale de
unic ă folosin ă şiă alteă materiale,ă consumabile,ă dezinfectanteă etc.,ă precumă şiă cerereaă deă
aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului;
*ărealizeaz ,ăîmpreun ăcuăasistentul-şef,ăautoinventariereaăperiodic ăaădot riiăsec ieiă
şiăaăunit iiămobile,ăundeăesteăcazul,ăconformănormelorăstabiliteăşiădeleag ăpersoanaăcareă
r spundeădeăaceastaăfa ădeăadministra iaăinstitu iei;
*ă r spundeă deă parculă autoă şiă deă stareaă tehnic ă aă acestuiaă înă cazulă înă careă UPU
respectiv ăopereaz ăunăSMURD,ăînăconformitateăcuăprevederileălegale;
*ăorganizeaz ăinstruirileăperiodiceăaleăîntreguluiăpersonalădinăUPUăşi,ădup ăcaz,ăSMURDă
privindărespectareaănormelorădeăprotec ieăaămuncii;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostul loc
deămunc ăesteăatacabil ăjuridic;
*ă particip ă laă cursurileă deă perfec ionare,ă laă exameneleă finaleă şiă instruieşteă
personalulăsubordonat,ăzilnicăşiăcuăocaziaăcursurilorăspecialăorganizate;
*ă poart ă permanentă ună mijlocă deă comunica ieă alocat,ă p strându-l în stare de
func ionare;
*ăparticip ălaăşedin eăperiodiceăcuămedicul-şefăşiăasistentul-şef;
*ă particip ă laă şedin eleă deă lucruă aleă personaluluiă angajată laă UPUă sauă deleag ă oă
persoan ăînăloculăs u.
*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă oriă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăă
│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│9.ăPersonală││+ăăă│+ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă││+ăăăă│+ăăăăă│- │
│deăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│informatic ă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăă
│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăîşiăexercit ăprofesiaăînămodăresponsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ărespect ăşiăasigur ărespectareaădeciziilorăluateăînăcadrulăserviciuluiădeăconducereaă
serviciului;

*ă areă responsabilitateaă asigur riiă şiă respect riiă confiden ialit iiă îngrijiriloră
medicale,ăsecretuluiăprofesionalăşiăunuiăclimatăeticăfa ădeăbolnav;
*ă r spundeă deă toateă echipamenteleă ITă şiă deă programeleă deă calculatoră utilizateă înă UPUă
şi,ădup ăcaz,ăînăSMURD;
*ă asigur ă men inereaă înă func iuneă aă echipamentuluiă ITă dină cadrulă UPUă şi,ă dup ă caz,ă ală
SMURD;
*ăasigur ărespectareaădrepturilorăpacien ilor conform prevederilor OMS;
*ăparticip ălaăpredarea-preluareaătureiădeădiminea ăînătotădepartamentul,ătimpăînăcareă
vaăfiăinformatădespreădisfunc ionalit ileăşiăproblemeleăap ruteăînăsistemulădeăcalculădină
unitate;
*ă asigur ă func ionalitateaă echipamentuluiă ITă şiă informeaz ă asistentul-şefă despreă
defec iunileăşiălipsaădeăconsumabile;
*ă ofer ă sprijină pentruă autoinventariereaă periodic ă aă dot riiă sec ieiă şiă aă unit iiă
mobile, conform normelor stabilite;
*ă particip ă laă instruirileă periodiceă organizateă deă unitateă şiă respect ă normeleă deă
protec ieăaămuncii;
*ă particip ă laă organizareaă şiă realizareaă instruiriiă personaluluiă înă utilizareaă
echipamentuluiăITăşiăaăprogramelorăaferente;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ăjuridic;
*ă poart ă permanent ună mijlocă deă comunica ieă alocat,ă p strându-l în stare de
func ionare;
*ă aduceă laă cunoştin aă responsabiluluiă cuă mobilizareaă indisponibilitateaă peă oă perioad ă
anume,ăcuăminimumă24ădeăoreăînainteă(excep ieăfacăsitua iileădeosebite,ăcumăarăfiădecesăînă
familie,ăîmboln viriăetc.);
*ăparticip ălaăc utareaămaterialelorăşiăinforma iiloră utilizândăinternetulăşiăsprijin ă
mediciiăşiăasisten iiăînăaccesareaăinforma iilorămedicaleăşiăaăarticolelorămedicale;
*ăcreeaz ăşi/sauăîntre ineăpaginaăwebăaăUPUărespective;
*ă particip ă laă efectuareaă studiiloră statisticeă înă cadrulă UPUă şi,ă dup ă caz,ă înă cadrulă
SMURD;
*ăparticip ălaăşedin eleădeălucruăaleăpersonaluluiăangajatălaăUPU,ăprecumăşi,ădup ăcaz,ă
în cadrul SMURD;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabilite deăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│10.ăAsistent│+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│+/-│
│socialăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilitateaăşiăatribu iileăimplicateădeăpost:
*ă îşiă exercit ă profesiaă deă asistentă medico-social sau de asistent social în mod
responsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ăidentific ăcazurileăcareănecesit ăasisten ăsocial ăşiăconsiliere în cadrul UPU/CPU,
indiferent de natura lor;
*ăîntocmeşteăproiecteleădeăinterven ieăpentruăfiecareăcazăsocial;
*ăreprezint ăpersoaneleăasistateăînărela iileăcuăautorit ileălocale,ăalteăinstitu ii,ă
organiza iiăneguvernamentale;
* întreprindeă ac iuniă pentruă reducereaă num ruluiă deă abandonuriă (copii,ă vârstnici),ă aă
abuzuriloră asupraă copiilor,ă femeilor,ă vârstnicilor,ă înă rela iaă cuă activitateaă dină cadrulă
UPU/CPU;
*ă efectueaz ă investiga iiă înă terenă pentruă colectareaă deă informa ii,ă actualizarea
sistematic ăaăanchetelorăsociale,ăpentruădepistareaăposibililorăbeneficiari;
*ăefectueaz ăconsiliereăindividual ăsauădeăgrup,ăajut ălaăidentificareaăproblemelorăşiă
laăsolu ionareaălor;
*ăasigur ăinforma iiăcompleteăşiăcorecteăpacien ilorăşiăasista ilorăprivindă serviciileă
deăcareăpotăbeneficiaăînăfunc ieădeăproblemaăidentificat ,ăconformălegislatieiăînăvigoare,ă
precumăşiăasupraăunit ilorădeăocrotireăsocial ăexistente;

*ă identific ă mameleă careă prezint ă poten ialeă riscuriă deă abandonă înă institu ii
spitaliceşti,ă discut ă despreă importan aă declar riiă copiiloră şiă ob inereaă acteloră deă
identitate,ăînărela iaăcuăactivitateaădinăcadrulăUPU/CPU;
*ăcolaboreaz ăcuăautorit ileăpentruăob inereaăactelorădeăidentitateăpentruăpersoaneleă
asistate;
* colaboreaz ă cuă autorit ileă pentruă declarareaă şiă rezolvareaă deceseloră cazuriloră
sociale,ăînărela iaăcuăactivit ileădinăcadrulăUPU/CPU;
*ă faciliteaz ă internareaă mameloră cuă problemeă socialeă înă centreă deă ocrotireă maternale,ă
iarăaăminorilorăabandona iăsauăabuza i,înăcentreădeăocrotire;
*ă organizeaz ă şiă desf şoar ă programeă deă educa ieă pentruă s n tate,ă activit iă deă
consiliere,ă lec iiă educativeă şiă demonstra iiă practiceă pentruă popula ieă şiă diferiteă
categorii profesionale aflate în formare;
*ăcolaboreaz ăcu diferiteăorganiza iiălaărealizareaăunorăprogrameăceăseăadreseaz ăunoră
grupuri- int ădeăpopula ieă(alcoolici,ăconsumatoriădeădroguri,ăcopiiăabuza i);
*ăparticip ălaăprocesulădeăformareăaăviitorilorăasisten iăsociali;
*ărespect ăşiăap r ădrepturileăpacien ilor;
*ărespect ăsecretulăprofesional,ăcodulădeăetic ăşiădeontologieăşiăprotec iaămuncii;
*ă seă preocup ă înă permanen ă deă actualizareaă cunoştin eloră profesionaleă şiă aă celoră
privindălegisla iaăînăvigoareădinădomeniulăocrotiriiăşiăprotec ieiăsociale;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referire la fostul loc
deămunc ăesteăatacabil ;
*ă particip ă laă cursurileă deă perfec ionare,ă laă exameneleă finaleă şiă instruieşteă
voluntariiă asisten iă socialiă afla iă înă stagiuă deă preg tireă laă UPU/CPUă şi,ă dup ă caz,ă înă
cadrul SMURD;
*ă poart ă permanentă pagerul sauă oriceă altă mijlocă deă comunica ieă alocat,ă p strându-l în
stareădeăfunc ionare;
*ă aduceă laă cunoştin aă responsabiluluiă cuă mobilizareaă indisponibilitateaă peă oă perioad ă
anume,ăcuăminimumă24ădeăoreăînainteă(excep ieăfacăsitua iileădeosebite,ăcumăarăfiădeces în
familie,ăîmboln viriăetc.);
*ăparticip ăînăefectuareaăg rzilorăînăcadrulăUPU/CPU;
*ă p streaz ă leg turaă cuă apar in toriiă pacien iloră peă timpulă g rziiă şiă ală prezen eiă înă
unitate,ăfiindăpersoanaădeăleg tur ăîntreăapar in toriăşiăpersonalulămedical,ăavândăsarcinaă
deă aă asiguraă informareaă periodic ă aă acestoraă asupraă st riiă pacien iloră şiă planurilor de
investiga ii,ăconsulta iiăşiătratement,ăinclusivăasupraămotivelorărealeădeăintârziere,ădac ă
este cazul;
*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă oriă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│11.Infirmier│+ăăăăăă│││Celăpu ină4│+ăăăă│+ăă
│- │
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăUPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă20.000ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│an)ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────┼─────┼──────┼───┤
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Celăpu ină2│││+ăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăă
│pentruăCPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă20.000ă-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│30.000ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│an)ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilitateaăşiăatribu iileăimplicateădeăpost:

*ă îşiă exercit ă profesiaă deă infirmieră înă modă responsabilă şiă conformă preg tiriiă
profesionale;
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ărespect ănormeleăigienico-sanitareăşiădeăprotec ieăaămuncii;
*ă respect ă reglement rileă înă vigoareă privindă prevenirea,ă controlulă şiă combatereaă
infec iilorănosocomiale;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ărespect ădeciziileăluateăînăcadrulăserviciuluiădeăpersonalulăc ruiaăiăseăsubordoneaz ă
şiăasigur ăîndeplinireaăacestora;
*ă areă responsabilitateaă men ineriiă confiden ialit iiă îngrijiriloră medicale,ă areă ună
comportamentăeticăfa ădeăbolnaviăşiăfa ădeăpersonalulămedico-sanitar;
*ăajut ălaăorganizareaătransportuluiăintraspitalicescăalăpacien ilorăşiăîiăînso eşteăînă
caz de nevoie;
*ă respect ă drepturileă pacien iloră conformă prevederiloră OMSă sauă altoră prevederi legale
în vigoare;
*ăparticip ălaăpredarea-preluarea turei în tot departamentul;
*ăr spundeădeăstareaăaparaturiiămedicale,ăaămaterialelorădeăunic ăfolosin ,ăprecumăşiă
aăaltorămaterialeăcuăcareălucreaz ;
*ăr spundeădeăpredareaăcorect ăaăhainelorăşiăvalorilorăpacien ilor;
*ă efectueaz ă igienaă individual ă aă bolnaviloră oriă deă câteă oriă esteă nevoie,ă precumă şiă
deparazitarea lor;
*ăpreg teşteăpatulăşiăschimb ălenjeriaăbolnavilor;
*ă efectueaz ă sauă ajut ă laă efectuareaă toaleteiă bolnavuluiă imobilizat, cu respectarea
regulilorădeăigien ,ăoriădeăcâteăoriăesteănevoie;
*ăîiăajut ăpeăpacien iiădeplasabiliăs -şiăefectuezeăzilnicătoaleta;
*ăajut ălaăpreg tireaăbolnavilorăînăvedereaăefectu riiădiferitelorăexamin ri;
*ăajut ăasistentulămedicalăşiăbrancardierulălaăpozi ionareaăpacientuluiăimobilizat;
*ăgoleşteăperiodicăsauălaăindica iaăasistentuluiămedicalăpungileăcolectoareăurinareăsauă
deăalteăproduseăbiologice,ădup ăstabilireaăbilan uluiădeăc treăasistentulămedical;
*ădup ădecesulăunuiăbolnav,ăsubăsupraveghereaăasistentuluiămedical,ăpreg teşteăcadavrulă
şiăajut ălaătransportulăacestuiaălaămorgaăunit ii;
*ăîiăajut ăpeăbolnaviăs -şiăefectuezeănevoileăfiziologice;
*ănuăesteăabilitatăs ădeaărela iiădespreăstareaăs n t iiăpacien ilor;
*ă asigur ă cur enia,ă dezinfec iaă şiă p strareaă recipienteloră utilizateă deă bolnaviă înă
locurileăşiăînăcondi iileăprev zuteădeăconducereaăunit ii;
*ă transport ă lenjeriaă murdar ,ă deă pată şiă aă bolnavilor,ă înă containereă speciale,ă laă
sp l torieă şiă oă aduceă curat ă înă containereă speciale,ă cuă respectareaă circuiteloră conformă
reglement rilorăînăvigoare;
*ă execut ă oriceă alteă sarciniă deă serviciuă laă solicitarea asistentului medical sau a
medicului;
*ă între ineă igiena,ă dezinfec iaă t rgilor,ă c rucioareloră şiă aă întreguluiă mobilieră dină
unitate,ăpreg teşteăpatulăşiăschimb ălenjeriaăbolnavilor;
*ă transport ă ploştileă şiă recipienteleă folositeă deă bolnavi,ă asigur ă cur enia,ă
dezinfec iaăşiăp strareaălorăînălocurileăşiăînăcondi iileăstabiliteădeăunitate;
*ă r spundeă deă p strareaă şiă predareaă materialeloră folositeă înă departament,ă cumă ară fiă
lenjeriaădeăpat,ăp turiăetc.;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturor aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ;
* particip ălaăcursurileădeăperfec ionareăorganizateădeăunitate;
*ă poart ă permanentă pagerulă sauă oriceă altă mijlocă deă comunicatieă alocat,ă p strându-l în
stareădeăfunc ionare;
*ă r spundeă înă timpă utilă înă cazulă chem riiă şiă imediată înă cazulă alarmeiă generale. Aduce
laă cunoştin aă responsabiluluiă cuă mobilizareaă indisponibilitateaă peă oă perioad ă anume,ă cuă
minimumă 24ă deă oreă înainteă (excep ieă facă situa iileă deosebite,ă cumă ară fiă decesă înă familie,ă
îmboln viriăetc.);
*ăparticip ăînăefectuareaăg rzilorăînăcadrulăUPU / CPU;
*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă oriă
CPU.
Magazioneră (func iaă seă desemneaz ă unuiă infirmier/brancardieră dintreă ceiă afla iă deă
gard ,ăpermanentăsauăprinărota ie):
*ă înregistreaz ă înă registrulă deă eviden ă toateă efecteleă bolnaviloră interna i,ă
verificândă s ă corespund ă cuă celeă trecuteă peă bonurileă deă inventar,ă areă grij ă caă dubluraă
bonuluiăs ăfieăataşat ălaăefecteleăînregistrate;

*ătransport ăhaineleălaămagazie;
*ă verific ă dac ă efecteleă bolnaviloră nuă suntă infestate;ă înă cazulă înă careă depisteaz ă c ă
hainele,ă efecteleă bolnaviloră suntă infestate,ă acesteaă seă pună înă saciă deă nailonă lega iă laă
gur ,ăseătransport ălaămagaziaăseptic ăşiăseăanun ăserviciulăspecializatăpentruăefectuareaă
dezinfec ieiăacestora;
*ănuăînstr ineaz ăcheileădeălaămagazii;
*ă laă externareaă bolnaviloră dină UPU/CPUă înapoiaz ă acestoraă efecteleă personaleă conformă
bonuluiăsauăleăpred ămembrilorăfamiliei;
*ă areă grij ă caă bolnavii,ă laă rândulă lor,ă s ă înapoiezeă lenjeriaă primit ă de la UPU/CPU,
dac ăesteăcazul;
*ăasigur ăp strareaăşiăfolosireaăînăbuneăcondi iiăaăinvetaruluiădinămagazii.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│
│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│12.ăBrancar-│+ăăăăăă│││Celăpu ină4│+ăăăă│+ăăăăă│- │
│dierăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăUPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă20.000ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│an)ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────┼─────┼──────┼───┤
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│Celăpu ină2│││+ăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăCPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă20.000ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│an)ăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăîşiăexercit ăprofesiaăînămodăresponsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ărespect ănormeleăigienico-sanitareăşiădeăprotec ieăaămuncii;
*ă respect ă reglement rileă înă vigoareă privindă prevenirea,ă controlulă şiă combatereaă
infec iilorănosocomiale;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ărespect ădeciziileăluateăînăcadrulăserviciuluiădeăpersonalulăc ruiaăiăseăsubordoneaz ă
şiăasigur ăîndeplinireaăacestora;
*ă areă responsabilitateaă men ineriiă confiden ialit iiă îngrijiriloră medicale,ă cuă ună
comportamentăeticăfa ădeăbolnaviăşiăfa ădeăpersonalulămedico-sanitar;
*ătransport ăbolnaviiăconformăindica iilorăprimite;
*ă ajut ă personalulăautosanitareloră laă coborâreaă brancardelorăşiăefectueaz ă transportulă
bolnavilorăînăincintaăsec iei;
*ă ajut ă personalulă deă primireă şiă peă celă dină sec iiă laă mobilizareaă bolnaviloră înă stareă
grav ,ăprecumăşiălaăimobilizareaăbolnavilorăagita i;
*ătransport ădeceda iiălaămorg ;
*ă asigur ă între inereaă cur enieiă şiă dezinfec iaă materialuluiă rulant:ă brancard,ă
c ruciorăetc;
*ăpoart ăechipamentulădeăprotec ieăadecvat,ăconformăregulamentuluiădeăordineăinterioar ă
al spitalului;
* respect ădrepturileăpacien ilorăconformăprevederilorăOMS;
*ăparticip ălaăpredarea-preluarea turei în tot departamentul;
*ăr spundeădeăstareaăaparaturiiămedicaleăînătimpulătransportuluiăbolnavului;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ăjuridic;
* nuăesteăabilitatăs ădeaărela iiădespreăstareaăs n t iiăpacien ilor;

*ăparticip ălaăcursurileădeăperfec ionareăorganizateădeăunitate;
*ă poart ă permanentă pagerulă sauă oriceă altă mijlocă deă comunicatieă alocat,ă p strându-l în
stareădeăfunc ionare;
* aduceă laă cunoştin aă responsabiluluiă cuă mobilizareaă indisponibilitateaă peă oă perioad ă
anume,ăcuăminimumă24ădeăoreăinainteă(excep ieăfacăsitua iileădeosebite,ăcumăarăfiădecesăînă
familie,ăîmboln viriăetc.);
*ăparticip ălaăefectuareaăg rzilorăînăcadrulăUPU/CPU;
*ărespect ăregulamentulădeăfunc ionareăaăUPU/CPU;
*ăparticip ălaătoateăşedin eădeălucruăaleăpersonaluluiăangajatălaăUPU/CPU;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă
│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│13.ăRegis- │+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│tratorăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăîşiăexercit ăprofesiaăînămodăresponsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ărespect ănormeleăigienico-sanitareăşiădeăprotec ieăaămuncii;
*ăcompleteaz ăbazaădeădateăcu pacien iiălaăzi,ăînătimpărealăcuăsosireaăpacien ilor;
*ă esteă singuraă persoan ă responsabil ă şiă autorizat ă cuă realizareaă copiiloră fişeloră
pacien ilorăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare;
*ă ofer ă informa iiă tuturoră celoră careă solicit ,ă direc ionându-i la persoanele
responsabile din incinta UPU/CPU;
*ăseăasigur ăc ătoateăechipamenteleăavuteăînădotareăsuntăfunc ionale;
*ăanun ăconducereaăunit iiăînăcazulăînăcareăechipamenteleăsuntădefecteăsauădac ăapară
disfunc ionalit iăînăexploatarea acestora;
*ă nuă ofer ă informa iiă cuprinseă înă fişaă medical ă aă pacien iloră decâtă înă prezen aă unuiă
cadruămedicalăspecializatăşiăautorizat;
*ăp streaz ăconfiden ialitateaădatelorăcuăprivireălaăpacien iăintroduseăînăbazaădeădateă
a spitalului;
* r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ăparticip ălaăinstruirileăperiodiceăaleăîntreguluiăpersonal;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ăjuridic;
*ărespect ăregulamentulădeăfunc ionareăaăUPU/CPU;
*ăparticip ălaătoateăşedin eleădeălucruăaleăpersonaluluiăangajatălaăUPU/CPU;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│
│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│14.ăTelefo- │+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+/│- │
│nistăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(Numaiăînăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│UPUăundeăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│exist ăcen-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tral ătele-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fonic ăpro-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prieăcuămai│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│mul iăabo- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│na i.ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│

│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Astfel,ăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │atribu iile│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│potăfiăasi-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│gurateădeăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│registra- │ăă
│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tor.)ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăîşiăexercit ăprofesiaăînămodăresponsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ărespect ănormeleăigienico-sanitareăşiădeăprotec ieăaămuncii;
*ăr spundeălaăîntreb rileăpersoanelorăşiăaleăpacien iloră careăseăadreseaz ăbirouluiădeă
informa iiă sau,ă dup ă caz,ă îiă dirijeaz ă c treă persoaneleă abilitateă şiă autorizateă s ă leă
r spund ălaăîntreb ri;
*ăr spundeălaătelefonăînămodăcivilizatăşiăamabil,ăidentificându-se;
*ă realizeaz ă transferulă apeluriloră c treă persoaneleă solicitateă sauă compartimenteleă
solicitate din cadrul UPU/CPU;
*ăseăasigur ăc ătoateăechipamenteleăavuteăînădotareăsuntăfunc ionale;
*ă ineă eviden aă personaluluiă angajată disponibilă şiă aă modalit iloră deă alertareă aă
fiec reiăpersoaneăînăcazădeăalarm ăgeneral ăpentruămultipleăvictime,ăcalamit iăetc.;
*ăanun ăconducereaăunit iiăînăcazulăînăcareăechipamenteleăsuntădefecteăsauădac ăapară
disfunc ionalit iăînăexploatareaăacestora;
*ă anun ă mediculă deă gard ă înă cazulă înă careă seă realizeaz ă oă transmisieă deă dateă dină
parteaă echipajeloră deă primă ajutor,ă înă cazulă înă careă înă cadrulă UPUă exist ă ună centruă deă
recep ieăaăapelurilorăprinăsistemeădeătransmisieătelemedical ;
*ă nuă ofer ă informa iiă cuprinseă înă fişaă medical ă aă pacien iloră decâtă înă prezen aă unuiă
cadru medical specializat;
*ăp streaz ăconfiden ialitateaădatelorăcuăprivireălaăpacien iăintroduseăînăbazaădeădateă
a spitalului;
*ă r spundeă deă respectareaă deciziilor,ă aă prevederiloră dină fişaă postului,ă precumă şiă aă
regulamentuluiădeăfunc ionare;
*ăparticip ălaăinstruirileăperiodiceăaleăîntreguluiăpersonal;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciului prin desfacerea contractului de
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ăjuridic;
*ărespect ăregulamentulădeăfunc ionareăaăUPU/CPU;
*ăparticip ălaătoateăşedin eleădeălucru ale personalului angajat la UPU/CPU;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPost unicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│de gard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│15.ăÎngriji-│+ăăăăăă│││Celăpu ină2│+ăăăă│+ăăăăă│- │
│torădeăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(calculatăă│ăăăăă│
│ăăă│
│cur enieăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăUPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă20.000ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăă
│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│an)ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(seăvorălua│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăconside-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rareăsupra-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fa aăşiăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│comparti- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mentareaăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dinăcadrulă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│unit ii)ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────┼─────┼──────┼───┤
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Celăpu ină1│││+ăă│

│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │(calculatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentruăCPUă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăunănum r│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deă20.000ăă│ăă
│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prezent ri/│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│an)ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(seăvorălua│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăconside-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rareăsupra-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fa aăşiăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│comparti- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mentareaăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dinăcadrulă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│unit ii)ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăîşiăexercit ăprofesiaăînămodăresponsabilăşiăconformăpreg tiriiăprofesionale;
*ăr spundeădeăîndeplinireaăprompt ăşiăcorect ăaăsarcinilorădeămunc ;
*ărespect ănormeleăigienico-sanitareăşiădeăprotec ieăaămuncii;
*ă efectueaz ă cur enieă riguroas ă înă toateă înc perileă serviciului,ă câtă şiă înă
împrejurimileăcl dirii;
*ă efectueaz ă cur eniaă înă timpulă turei,ă înă fiecareă înc pere,ă oriă deă câteă oriă esteă
nevoie;
*ăr spundeădeăsp lareaălenjerieiămurdareăşiădeărecuperareaăeiăintegral;
*ăr spundeăpromptălaăsolicit rileăpersonaluluiămedicalăînăsubordineaăc ruiaăseăafl ;
*ăr spundeădeăstareaăaparaturiiăcuăcareălucreaz ;
*ărespect ăregulamentulădeăfunc ionareăaăUPU/CPU;
*ă respect ă deciziileă luateă înă cadrulă serviciuluiă deă medicul-şef,ă loc iitorul acestuia
sau de asistentul-şefăşiăasigur ăîndeplinireaăacestora;
*ă respect ă confiden ialitateaă tuturoră aspecteloră legateă deă loculă deă munc ,ă indiferentă
deă naturaă acestora,ă iară înă cazulă p r siriiă serviciuluiă prină desfacereaă contractuluiă deă
munc ,ă transfer,ă detaşareă sauă demisie,ă oriceă declara ieă public ă cuă referireă laă fostulă locă
deămunc ăesteăatacabil ;
*ăparticip ălaăşedin eleădeălucruăaleăpersonaluluiăangajatălaăUPU/CPU;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
II.ăPosturileăminimeănecesareăsuplimentarăînăcazulăînăcareăUPUăsauăCPUăde ineăunăsalonă
deăobservareă/ăinternareădeăscurt ădurat
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăă
│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│16.ăMedicăăă││+ăăă││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│(medicădeăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │(înăcazulăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│urgen ăsauă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăcareănu-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│alt ăcatego-│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│m rulăpatu-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│rieădeămedic│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rilorădeăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│înăconformi-│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│observare/ă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│tateăcuăpre-│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│internareăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│vederileăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăscurt ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│prezentuluiă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│durat ăde- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ordin)ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│p şeşteă10)│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă Areă aceleaşiă responsabilit i,ă atribu iiă şiă obliga iiă generaleă prev zuteă pentruă
mediciiădeăgard ădinăcadrulăUPUăsauăCPUălaăpct.ă6ădinăprezentulătabel;
*ă îndeplineşteă responsabilit ileă şiă atribu iileă prev zuteă înă conformitateă cuă naturaă
activit iiădinăcadrulăsalonuluiădeăobservare;

*ămen ineăleg turaăcuămediciiădinăsec iileăspitaluluiăînăvedereaăcoordon riiăurm ririiă
pacien ilorăafla iăînăsalonulădeăobservareăşiăsolu ion riiădefinitiveăaăcazurilor;
*ă informeaz ă mediculă responsabilă deă tur ă periodică asupraă st riiă pacien iloră şiă asupraă
fiec reiădeciziiăfinaleădeăinternareăsauădeătrimitereălaădomiciliuăaăunuiăpacient;
*ă ob ineă aprobareaă mediculuiă responsabilă deă tur ă pentruă trimitereaă unuiă pacientă laă
domiciliu;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă │ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│17.ăAsistent│+ăăăăăă│││1/celămultă│+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│10ăpaturiăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă areă aceleaşiă responsabilit i,ă atribu iiă şiă obliga iiă prev zuteă pentruă asisten iă laă
pct. 7 din prezentul tabel;
*ă îndeplineşteă responsabilit ileă şiă atribu iileă prev zuteă înă conformitateă cuă naturaă
activit iiădinăcadrulăsalonuluiădeăobservare;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăă
│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│18.Infirmier│+ăăăăăă│││1/celămultă│+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│10ăpaturiăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăareăaceleaşiăresponsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga iiăprev zuteăpentruăinfirmieriălaă
pct. 11 din prezentul tabel;
*ă îndeplineşteă responsabilit ileă şiă atribu iileă prev zuteă înă conformitate cu natura
activit iiădinăcadrulăsalonuluiădeăobservare;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
III.ăPosturileăminimeănecesareăsuplimentarăînăcazulăînăcareăUPUăde ineăunăcompartimentă
tampon deă observa ie/ventila ieă pentruă pacien iă afla iă înă stareă critic ,ă cuă celă pu ină 4ă
paturiăpentruăpacien iăventila i,ăcuăexcep iaăcelorădinăcameraădeăreanimare
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│19.ăMedicăăă││+ăăă││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă││- │
│(medicădeăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│(Înăcazulăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│urgen ăsauă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăcareăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ATIăcareăs ă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│acestăpostă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│asigureăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │nuăesteăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│acordareaăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăde│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│asisten eiăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│unămedicăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│medicaleădeă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ATI,ăstabi-│ăă
│ăăăăăă│ăăă│
│urgen ăşiăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lireaătra- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│

│m surileădeă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tamentuluiă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│terapieăînăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deălung ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│conformitate│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│durat ăalăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│cuăprevede- │ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacientului│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│rileăprezen-│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│seăvaăfaceă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│tuluiăordin)│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înădirect ă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│m surileădeă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│colaborareă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│terapieăînăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuămediculă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│conformitate│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│ATIăaflatăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│cuăprevede- │ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăîn│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│rileăprezen-│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│spitalăpân │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│tuluiăordin)│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laăprelua- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│reaăpacien-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tuluiădeăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sec iaăATI.│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă areă aceleaşiă responsabilit i,ă atribu iiă şiă obliga iiă generaleă prev zuteă pentruă
mediciiădeăgard ădinăcadrulăUPUăsauăCPUălaăpct.ă6ădinăprezentulătabel;
*ă îndeplineşteă responsabilit ileă şiă atribu iileă prev zuteă înă conformitateă cuă naturaă
activit iiădeăasisten ămedical ăacordat ăpacien ilorăventila i;
*ă men ineă leg turaă cuă mediciiă dină sec iileă spitalului,ă maiă alesă dină sec iaă ATI,ă înă
vedereaăcoordon riiăurm ririiăpacien ilorăventila iăpân ălaăpreluareaăacestora;
*ă informeaz ă mediculă responsabilă deă tur ă periodică asupraă st riiă pacien iloră şiă asupraă
fiec reiădeciziiăfinaleădeăinternare;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│20.ăAsistent│+ăăăăăă│││1ăasistentă│+ăăăă││- │
│medicalăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medical/2ăă│ăăăăă│ăăăă │ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│paturiăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă areă aceleaşiă responsabilit i,ă atribu iiă şiă obliga iiă prev zuteă pentruă asisten iă laă
pct. 7 din prezentul tabel;
*ă îndeplineşteă responsabilit ileă şiă atribu iileă prev zuteă înă conformitateă cuă naturaă
activit iiădeăîngrijireăaăpacien ilorăventila i;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│21.Infirmier│+ăăăăăă│││1ăinfirmier│+ăăăă││- │
│medicalăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│/4ăpaturiăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ăareăaceleaşiăresponsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga iiăprev zuteăpentruăinfirmieriălaă
pct. 11 din prezentul tabel;
*ă îndeplineşteă responsabilit ileă şiă atribu iileă prev zuteă înă conformitateă cuă naturaă
activit iiădeăîngrijireăaăpacien ilorăventila i;

CPU.

*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă sauă

IV. Posturile minime necesare suplimentar în cazulă înă careă UPUă de ineă ună compartimentă
deăimagistic
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăă
│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│22.ăMedicăăă││+ăăă││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă││- │
│specialist/ă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(Înăcazulăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│primarăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăcareăînă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│radiologie- │ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│UPUăfunc- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│imagistic ăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ ioneaz ăîn│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│medical ăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│permanen ă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│unăserviciu│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăradiolo-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │gieăpropriu│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăinclu-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăcelăpu- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ inăunăapa-│ăă
│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ratăröntgen│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fix.ăGardaă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│poateăfiăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│efectuat ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laădomici- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│liuăsauălaă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│distan ,ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cuăcondi ia│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│existen eiă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│posibilit -│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ iiădeăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│transmitere│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aăimagini- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lorălaădis-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tan ăşiăde│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│primireăaăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rapoartelor│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăscrisăîn│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│timpăutilăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăf r ăîn-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│târziere.)ă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă areă aceleaşiă responsabilit i,ă atribu iiă şiă obliga iiă generaleă prev zuteă pentruă
mediciiă deă gard ă dină cadrulă UPUă sauă CPUă laă pct.ă 6ă dină prezentulă tabel,ă responsabilit ile
medicaleă fiindă limitateă laă investiga iileă şiă procedurileă careă apar ină specialit iiă deă
imagistic ;
*ă îndeplineşteă responsabilit ileă şiă atribu iileă prev zuteă înă conformitateă cuă naturaă
activit iiădinăcadrulăcompartimentuluiădeăimagistic ;
* colaboreaz ă cuă mediciiă deă gard ă dină UPUă şiă dină spitală înă vedereaă realiz riiă
investiga iiloră înă timpă optimă şiă înă conformitateă cuă protocoaleleă na ionaleă şiă
interna ionaleăînădomeniu;
*ă particip ă laă luareaă deciziiloră asupraă investiga iiloră necesare,ă înă conformitate cu
protocoaleleăna ionaleăşiăinterna ionaleăînădomeniu;
*ă activeaz ă înă cadrulă UPUă înă regimă deă tureă sauă înă programă deă g rziă laă UPUă oriă laă
domiciliuăînăcazulăînăcareăexist ăsistemădeătransmisieătelemedical ăprinăcareăpoateăstabiliă
diagnosticul cu asisten aăunuiătehnicianădeăimagistic ădinăcompartimentulădeăimagistic ;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐

│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│23.Tehnician│+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă││- │
│imagistic ăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă areă aceleaşiă responsabilit i,ă atribu iiă şiă obliga iiă caă şiă aleă unuiă asistentă
medical,ăadaptateălaăspecificulăactivit iiăacestuia;
*ăparticip ălaăexamin rileăimagisticeăcuămediculăspecialist;
*ă efectueaz ă examin rileă imagisticeă înă colaborareă cuă personalulă dină UPUă şiă leă trimiteă
prin sistemeleă deă comunica iiă prestabiliteă mediculuiă specialistă înă domeniuă înă vedereaă
interpret rii;
*ă r spundeă deă aparaturaă dină dotare,ă îngrijireaă şiă men inereaă eiă înă stareă deă
func ionare;
*ăîndeplineşteăoriceăalteăsarciniăstabiliteădeăconducereaăspitaluluiăşi/sauăaăUPUăoriăaă
CPU.
V.ă Posturileă minimeă necesareă suplimentară înă cazulă înă careă UPUă sauă CPUă esteă mixt /mixtă
pentruăadul iăşiăpediatrie
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă
│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│24.ăMedicăăă│+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│specialist/ă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│primarăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│pediatrieăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă areă aceleaşiă responsabilit i,ă atribu iiă şiă obliga iiă caă aleă unuiă medică dină UPU,ă
respectândăspecificulăspecialit iiăsaleăînăpediatrie;
*ă îndeplineşteă oriceă alteă sarciniă stabiliteă deă conducereaă spitaluluiă şi/sauă aă UPUă oriă
CPU.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│Denumireaăăă│Obliga-│Dup │ăăăăPostăunicăăăăăăăă│Postur ăsau│ăUPUă│ăUPUăă│CPU│
│postuluiăăăă│toriuăă│cază│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asiguratăăă│tipăI│tipăII│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prinălinieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăgard ăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│25.ăAsis│+ăăăăăă│││(Dac ănum -│+ăăăă│+ăăăăă│+ăă│
│ten i,ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rulătotalăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│infirmieriăă│ăăăăăăă│ăăăă│ă
│deăcazuri/ă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│şiăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│anăalăUPUăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│brancardieri│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sauăCPUăde-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă
│p şeşteăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│30.000,ăin-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cluzândăşiă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cazurileăde│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│adul i,ănu-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│m rulătotal│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alăasisten-│ăăăăă│ăăăăăă│ăă │
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ ilorăşiăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│restulăper-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sonaluluiăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediuăşiăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│auxiliarăse│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│

│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│vaăsupli- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│menta.)ăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*

sus.

Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
*ă identiceă cuă celeă aleă asisten ilor,ă infirmieriloră şiă brancardieriloră men ionateă maiă

VI.ă Posturileă minimeă necesareă suplimentară înă cazulă înă careă UPUă opereaz ă medicală oă
unitateă mobil ă deă terapieă intensiv ,ă înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă vigoareă
(ambulan aăsauăautospecialaădeăinterven ieărapid ăaămediculuiădeăurgen )
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii:
Responsabilit ile,ă atribu iileă şiă obliga iileă personaluluiă careă activeaz ă înă cadrulă
SMURD vor fi detaliate printr-ună ordină comună ală ministruluiă s n t iiă publiceă şiă
ministrului internelorăşiăreformeiăadministrative.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│26.ăMedicăăă│+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│- │
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│27.ăAsistent│+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│- │
├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│28.ăConduc -││+ăăă││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăă │- │
│torăautoăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(Numaiăînăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cazulăînăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăexist │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oăautospe- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cial ădeăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│interven ie│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rapid ăaăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediculuiăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăurgen .│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Înăcazulăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ambulan e- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lor,ăcuăex-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cep iaăce- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lorădeăte- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rapieăin- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│tensiv ăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│neonatal ,ă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│personalulă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │paramedical│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│/conduc to-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│riiăautoăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│suntăasigu-│ăă
│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ra iădeăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inspectora-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│teleăpentru│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│situa iiăde│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│urgen ,ăîn│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│conformita-│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ă
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│teăcuăpre- │ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│vederileăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│legaleăînăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăă
│vigoare.)ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăă│
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
VII.ă Posturileă minimeă necesareă suplimentară înă cazulă înă careă UPUă opereaz ă medicală ună
elicopterădeăsalvareăaerian ,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare
Responsabilit i,ăatribu iiăşiăobliga ii
Responsabilit ile,ă atribu iileă şiă obliga iileă mediciloră şiă aleă asisten iloră careă
activeaz ăpeăelicoptereleădeăsalvareăaerian ăsuntăînăconformitateăcuăprevederileăOrdonan eiă
deăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă126/2003 şiăaleănormelorăeiădeăaplicare.
*T*
┌────────────┬───────┬────┬─────────────────────┬───────────┬─────┬──────┬───┐
│29.ăMedicăăă│+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│- │

├────────────┼───────┼────┼─────────────────────┼───────────┼─────┼──────┼───┤
│30.ăAsistent│+ăăăăăă│││1ăăăăăăăăăă│+ăăăă│+ăăăăă│- │
└────────────┴───────┴────┴─────────────────────┴───────────┴─────┴──────┴───┘
*ST*
ANEXA 3
*T*

FIŞAăUPU/CPU
SPITAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
UNITATE PRIMIRE URGENTE
PACIENT
STARE PACIENT
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NR.ăfiş :ăăăăăăăăăăăăăDATA:ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
ZZăLLăAAăăăă│Numeă─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴ă│[]30-Resuscit
──┴─┴─┴─┴─ăăăăăăă┴──┴──┴──┴ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
[] 10-Preluatăde:ăăăăLaăoraăăă│Prenume─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴ă│[]31-Critic
.............ăăăăă──┴──┴──┴ăăă│ăăăă
│
│Vârsta───ăDataănaşterii:─────ăă[]M│[]32-Urgent
[] 11-Oraăprimăconsultăăăăăăăă│CNPă─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴ă[]F│
medical:ăăăă──┴──┴──┴ăăă│Domiciliu:ăjude ă───ăTel.─────ăăăă│[]33-Non-urg.
│Localitateă─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴ăăă│
[] 12-Grupămsanguin:ă───ăăăăăă│Stradaă─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴ăăă│[]34-Consult
│Nr.ăăăBl.ăăăăSc.ăăăEt.ăăăăAp.ăăăăă├───────┬─────
Motivulăprezent rii:ăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oraăăăă│ăă:
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│GăăMăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Căăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│SăăVăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăOăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăGCSăăă│
──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────
Adusăde:ăăăăăăăAdusădeăla:ăăăă│Func iiăvitaleălaăpreluare:ăăăăăăă│Frăresă│
[]13-SAJ
[]17-Domiciliuă│[]35-Decedat
[]39-Resuscitareăăă│ăăăăăăă│
[]14-SMURD
[]18-Unitateăăă│[]36-StopăCRăăăăăălaăora:ă┴──┴──┴ă│ăăAVăăă│
[]15-Mijloaceăăăăăăăsanit.ăăăă│[]37-Cu manev. []40-Reuşităăăăăăăă│Pulsăăă│
proprii
[]19-Locăpublic│ăăăăădeăres.ăăă[]41-Nereuşităăăăăă│ăăTAăăă│
[]16-Alt:
[]20-Locămunc ă│ăăăăăînăcursăăăăăăăăor ădeces┴──┴─│SatO(2)│
Fiş ănr.ă─────ă[]21-Alt:ăăăăăă│ăăăăădeădesf ş.[]42-Motivulăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăneînceperiiăăă│Tempăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăresuscit riiăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă................ă│Gliăăăă│
│[]38-Traumaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANAMNEZA
TRIAJ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANTECEDENTE PATOLOGICE
Obser- General
Ochi
[]ăCARDIACEăăăăăăăăăăăăăăăva iiăă[]ă14-Talie(cm).... [] 66-Pierdere ac. a ved
[] NEUROLOGICE
[] 15-Greutate(kg).. [] 67-Tulb. de vedere
[] RENALE
[] 16-Febra
[] 68-Corpăstr inăintraoc.
[] PULMONARE
[] 17-Astenie
[] 69-Alte manif. oculare
[] TBC
[] 18-Ame eli
[] HEPATICE
Torace-respira ie
[] GASTRICE
Arsuri
[] 111-Durereătoracic
[] DIABET ZAHARAT
[] 19-C iăresp.afect.[]ă112-Dispnee
[] BOLI INF-CONTAGIOASE
[] 20-Flacara
[] 113-Hemoptizie
[]ăBOLIăCUăTRANSM.SEXUAL ăăăăăăăă[]ă21-Solid
[] 114-Tuse
[] ALTELE
[] 22-Lichid
[] 115-Expectora ie
[] 23-Vapori/gaz
ANAMNEZA
[] 24-Chimic
Gastrointestinal:
────────────────────ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ă132-Grea
────────────────────ăăăăăăăăăăăăPsihiatricăăăăăăăăăăă[]ă133-Vom
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă246-Depresie
[] 134-Tulb. tranzit
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă247-Tub comportam.[] 135-Rectoragie
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă248-Suicid
[] 136-Melena
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă225-Halucina iiăăă[]ă137-Hematemeza

────────────────────ăăăăă*)ăăăăă[]ă226-Delir
[] 138-Dureri abd.
────────────────────
────────────────────ăăăăăăăăăăăăNeurologicăăăăăăăăăăăGenitoăurinar
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă237-Convulsii
[] 178-Tulb.Mic ionale
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă236-Mioclonii
[] 179-Disurie
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă249-Cefalee
[] 180-Polakiurie
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă250-Paralizie
[] 181-Oligurie
────────────────────ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă[]ă177-Hematurie
────────────────────ăăăăăăăăăăăăTegumenteă
[] 182-Sang.vaginal
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă141-Calde
[] 183-Sarcin
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă142-Reci
Alergicăla:─────────ăăăăăăăăăăăă[]ă143-Umede
Ap. locomotor
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă151-Palide
[] 211-Inflama ie
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă152-Cianotice
[] 205-Tumefac ie
Tratament la domiciliu:
[] 149-Icterice
[] 204-Durere
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă146-Echimoze
[] 207-Imp. funct.
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă154-Erup ii
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă144-Prurit
────────────────────ăăăăăăăăăăăă[]ă155-Arsuri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA(CTCE)
---------Schema din FisaăUPU/CPU,ăseăg seşteăinăMonitorulăOficialăalăRomâniei,
Partea I, nr. 724 din 25 octombrie 2007, la pagina 39.(a se vedea imaginea
asociat )
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EXAMEN OBIECTIV
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
STAREăGENERAL ăă[]10-Normal ăă[]11-Influen at ăăăă[]12-Alterat ăăă[]13-Profund
alterat
Alte:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAP
GAT
NAS
Stg.
Dr.
[]30-Normal
[]34-Normal
NORMAL
[]40-Epistaxis
-41[]
[]31-Marca
[]35-Marca
[]38-Narine
[]42-Corpiăstr iniă-43[]
traumatic ăăăăăăăăăăătraumatic ăăăăă[]39-Mucoasa
[]32-Leziuni
[]36-Forma iuniăăăăăăăăăănazal ăăăă[]44-Trauma
cavăbucal ăăăăăăăăăăăpalpabileăăăăăăăAlte:
[]33-Leziuni dentare []37-Marca
traumatic
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
APARAT AUDITIV
OCHI
NORMAL
Stg
Dr.
NORMAL
Stg
Dr.
[]45-Membrana
[]48-Otoragie -49[] []54-Mobilitate
[]56-Conjunc- -57[]
timpanic ăăăăăă[]50-Corpi
-51[]
globi oculari
tivite
[]46-C iăauditiveăăăăăăăăstr iniăăăăăăăăăă[]55-Pupile
[]58-Midriaza -59[]
externe
[]52-Hemotimpan-53[]
[]60-Mioza
-61[]
[]47-Pavilionul
Alte:
[]62-Nistagmus-63[]
urechii
[]64-Deviere -65[]
Alte:
globi
oculari
APARAT
CARDIOVASCULAR
[]73-Puls neregulat
[]78-Jugulare turgesc []83-Suflu
NORMAL
[]74-Puls perif.
[]79-Suflu sistolic
carotidian
[]70-Ritm cardiac
filiform
[]80-Suflu diastolic
stg.
[]71-Puls periferic []75-Deficit de puls []81-Suflu aortic
[]84-Suflu
[]72-Ausculta iaăăăăă[]76-Zgomote aritmice []82-Puls absent
carotidian
cordului
[]77-Zgomoteăasurziteăăăăăălaăart.ă────ăăăăăăăăăădr
[]85-Frecatur
Observatii:
[]86-Galop
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TORACE/APARAT RESPIRATOR
NORMAL
Stg.
Dr
Stg
[]90-Aspectul toracelui []94-Murmur vezicular
-95[] []104-Tiraj
-105[]

[]91-Percu iaătoraceluiăăăăăăădiminuat
intercost/
[]92-Murmur vezicular
[]96-Murmur vezicular
-97[]
supraclavic
bilat
absent
[]106-Emfizem
[]93-Orofaringe
[]98-Raluri sibilante
-99[]
subcutanat -107[]
[]100-Raluri crepitante-101[] []108-Trahee
Observatii:
[]102-Raluri
-103[]ăăăăăăăădeviat ăăăă-109[]
subcrepitante
[]110-Wheezing
Alte:.................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ABDOMEN:
TEGUMENT
NORMAL
[]120-Palpare []124-Abd
[]128-Formatiune
[]140-Normal []145-Escoriatii
[]121-Percutie
destins
palpabila
[]141-Cald
[]146-Echimoze
[]122-Tranzit []125-Tranzit []129-Sensibil la []142-Rece
[]147-Petesii
intens
absent
palpare
[]143-Umed
[]148-Purpura
[]123-Tuseu
[]126-Hepato- []130-Tuseu rectal []144-Prurit []149-Icter
rectal
megalie
pozitiv
Localizare
[]127-Spleno- []131-Iritatie
megalie
peritoneala
[]150-Pl gi
[]151-Palid
[]152-Cianoz
[]153-Transpirat
Alte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GENITO URINAR
Stg
Dr
NORMAL
[]164-Scurgeri vaginale
[]169-Giordano pozitiv -170[]
[]160-Organe genitale
sanguinolente
[]171-Tumefiere
externe
[]165-Leucoree
testicul
-172[]
[]161-Menstrua ieăăăăăăă[]166-Sensibilitatea
[]173-Durere testicul
-174[]
regulat ăăăăăăăăăăăăăăăăcoluluiăăăăăăăăăăăăă[]175-Forma iune
[]162-Tuseu vaginal
[]167-Uterăm rităăăăăăăăăăăăăăăămamar ăăăăăăăăăăăă-176[]
[]163-Data ult.
[]168-Forma iuneălatero- []177-Hematurie
menstrua ieăăăăăăăăăăăăăuterin
Alte:
────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────
APăLOCOMOTORăăăăStgăăPulsăprezentăăDrăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăObs.:─────────
NORMAL
[]194-Brahial ăă-195[]────────ă []204-Durere
[]190-Cap
[]196-Radial ăăă-197[]────────ăăă[]205-Tumefiereăăăăăăă─────────
[]191-Gât
[]198-Femura aăă-199[]────────ăăă[]206-Edemăăăăăăăăăăăă─────────
[]192-Trunchi
[]200-Poplitee -201[]────────ăăă[]207-Impoten ăăăăăăă─────────
[]193-Membre
[]202-Pedioasa -203[]────────ăăăăăăăăăfunct.ăăăăăăăăăă─────────
[]208-Cianoz ăăăăăăăăă─────────
Observatii:
[]209-Fract.ădeschis ă─────────
[]210-Fract.ăinchis ăă─────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NEURO-PSIHIATRICăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăObs:────
NORMAL
[]225-Halucina iiăă[]231-Fotofobie []237-Convulsii
[]220-Orientat
[]226-Delir
[]232-Redoareaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă──────
tempo-sp
[]227-Tulb.ăcomp.ăăăăăăăăcefeiăăăăăăăStgăăăăăăăăăăăDrăăăă──────
[]221-Nervi
[]228-Agitat
[]233-Parestezii []238-Plegie -239[]ă──────
cranieni
[]229-Obnubilat
[]234-Ataxie
[]240-Parez ăă-241[]ă──────
[]222-Motor
[]230-Confuz
[]235-Afazie
[]242-Anes-243[]ă──────
[]223-Senzitiv
[]236-Mioclonii
tezieăăăăăăăăăă──────
[]224-ROT
[]244-Babinski-245[]ă──────
Alte
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MANEVRE/PROCEDURI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[]10-O(2) masca(l/min)... []29-Acces arterial
[]48-Punc ieăpericardic
[]11-Pipa Guedel
[]30-Inj.intramuscular ăăăă[]49-Lavaj peritoneal diag.
[]12-Aspirare cavitate
[]31-Inj.subcutanat ăăăăăăă[]50-Reinc lzireăactiv
bucala(ml)...
[]32-Inj.ăintradermic ăăăăă[]51-Reinc lzireăpasiv
[]13-Aspirareăpeăsond ăăăă[]33-Adm.ăintranazal ăăăăăă[]52-Lavaj gastric(ml)....

IOT(ml) ......
[]34-Nebulizare
[]53-Sond ănazogastric
[]14-IOTăcuăinduc ieăăăăăă[]35-Compresiuni toracice
(ml).......
[]15-IOTăf r ăinduc ieăăăăăăăăăexterneăăăăăăăăăăăăăăă[]54-Sond ăvezic ăurinar
[]16-INTăcuăinduc ieăăăă []36-Masurare TAinvaziva
(ml)..........
[]17-Combitub
[]37-Monitorizare EKG
[]55-Guler cervical
[]18-Masc ălaringian ăăăăă[]38-Monitorizare satO(2) []56-Targ ăcuălopeti
[]19-Decompresieătoracic ă[]39-Capnometrie
[]57-Targ ăcoloan
pe ac
[]40-Alte monitorizari.... []58-Imobilizare membre
[]20-Drenaj toracic (ml) []41-Defibrilareămanual ăăă[]59-Atel ă......
[]21-Minicricotirostomie []42-Defibrilareăautomat ăă[]60-Aparat gipsat
[]22-Traheostomie
[]43-...Jx... ...Jx...
[]61-Toalet ăplag
[]23-Ventila ieănoninvaziv ă[]44-Cardioversie
[]62-Sutur
[]24-Ventilatieămecanic ăă[]45-...Jx... ...Jx...
[]63-Masaj
[]25-Acces venos
[]46-PM Transcutanat
[]64-Tamponament nazal
periferic- nr. ...
(mA/Frecv).../...
[]26-Acces intraosos
[]47-PM transvenos(mA/
Alte:.....................
- nr. .....
Frecv).../...
[]27-Acces venos central
(vena) ......
[]28-M surareăPVC
Observa ii:────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TRATAMENT
─────┬────────────────┬───┬──────┬─────┬────────────┬──────────┬───────────────
Oraăă│ăMedicament*ăăăă│Nr.│Dozajă│Calea│ăOraăefect.ă│ăăMedicăăă│ăăăOBSERVA II:
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┼────────────────┼───┼──────┼─────┼────────────┼──────────┼───────────────
─────┴────────────────┴───┴──────┴─────┴────────────┴──────────┴───────────────
* - SEăCOMPLETEAZ ăCUăMAJUSCULE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Observatii
─────────────────┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────────
│1ă│ă2│ă3│RadiologiceăăăăăăăăăăăCTăăăăăăăăăăăEKG
─────────────────┼──┼──┼──┤
ORAăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│[]50-Coloana
[]60-Craniu
[]70-Ritm
─────────────────┼──┼──┼──┤ăăăăăcervical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăsinusal
[]10-Hctăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│[]51-Coloana
[]61-Coloana
[]71-Frecv
─────────────────┼──┼──┼──┤ăăăăădorsal ăăăăăăăăăăăcervical ăăăăă[]72-ST-T
[]11-Hbăăăăăăăăăă│ăă│ă │ăă│[]52-Coloana
[]62-Torace
normal
─────────────────┼──┼──┼──┤ăăăăălombar ăăăăăă[]63-Abdomen
[]73-FiA
[]12-Hăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│[]53-Torace
[]64-Alte
[]74-FV/TV
─────────────────┼──┼──┼──┤[]54-Stern
[]75-TPSV
[]13-Lăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│[]55-Bazin
RMN
[]76-Asistolie
─────────────────┼──┼──┼──┤[]56-Abdomen
[]65-Craniu
[]14-Tăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│[]57-Membru
[]66-Coloana
─────────────────┼──┼──┼──┤ăăăăăsuperiorăă
cervical
[]15-Naăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│[]58-Membru
[]67-Torace

─────────────────┼──┼──┼──┤ăăăăăinferiorăăăăă[]68-Abdomen
[]16-Kăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│[]59-Alte
[]69-Alte
─────────────────┼──┼──┼──┤
[]17-Clăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăăEKGăă─────────────────────────────────────────────
[]18-Caăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]19-Glicemieăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]20-Ureeăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăăRadiologieă───────────────────────────────────────
[]21-Creatinin ăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]22-GOT/AST
│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]23-GPT/ALTăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]24-Amilazeăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]25-pHăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]26-HCO(3)ăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]27-paO(2)ăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]28-paCO(2)ăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]29-BEăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]30-BilirubinaăT│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăăEcografieăă───────────────────────────────────────
[]31-BilirubinaăD│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]32-CKăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]33-CK-MBăăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]34-ProBNPăăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]35-Troponinaăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]36-Mioglobinaăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]37-D-dimerăăăăă│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]38│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]39│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]40│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]41│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
[]42│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăăExamenăsumarădeăurin ăă───────────────────────────
[]43│ăă│ăă│ăă│
─────────────────┼──┼──┼──┤ăă──────────────────────────────────────────────────
EVALUARE -RECOMAND RIăăăăăăăăCodăDGăăăăăăăăăăăăăăăăăDIAGNOSTIC*
─┴─┴─┴─┴─┴
───────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────
Stare pacient
[]50-Ameliorat
[]52-Agravat
[]51-Stationar
[]53-Decedat

Refuz ora:

───────────────────────────
Medic 1:
Asistent 1:
Medic 2:

[]54-Examinare Bt/Ct/CNP
(bolnav/apar in tor):
──┴──┴─┴ăăăăăăă[]55-Tratament
[]56-Internare
Semnatura bolnav/
apar in tor

Asistent 2:
Predat la ora:

[]57-Internatăsec ia
[]58-Transferat la:

MedicăşefăăăăăAsistentăşef
gard :ăăăăăăătur ăăăăăăăăăăă──┴──┴──┴ăăăă[]59-Pleac ăcuărecomand ri/RP
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌────────┬───────────────┬─────────┬────────────┐
│ăDataăăă│.../.../20..ăăă│Nr.ăfişaă│...........ă│
└────────┴───────────────┴─────────┴────────────┘
┌───────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăSCORULăDEăCOMAăGLAGOWăăăăăăăăăă││ăăă
SCORULăNACAăăăăăăăăăă│
├─────────────┬──────────────────────┬──┤├───────┬──────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăă│Spontan ăăăăăăăăăăăăăă│4ă││NACAă0ă│F r ăniciăoăleziuneăsauăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤│ăăăăăăă│ăafec iuneăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│Laăstimulareăverbal ăă│3ă│├───────┼──────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤│NACAă1ă│Afec iuneăsauăleziuneăăăăă│
│Deschidereaăă│Laăstimulareădureroas │2ă││ăăăăăăă│minor ăceănuănecesit ăăăăă│
│ăăochilorăăăă├──────────────────────┼──┤│ăăăăăăă│tratamentămedicalăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│F r ăr spunsăăăăăăăăăă│1ă│├───────┼──────────────────────────┤
├─────────────┼──────────────────────┼──┤│NACAă2ă│Afec iuneăsauăleziuneăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│Laăcerereăăăăăăăăăăăăă│6ă││ăăăăăăă│careănecesit ăevaluareăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤│ăăăăăăă│siătratamentăambulatoriuăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│Localizeaz ălaădurereă│5ă││ăăăăăăă│darănu necesit ăinternareă│
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤├───────┼──────────────────────────┤
│R spunsăăăăăă│Retrageălaădurereăăăăă│4ă││NACAă3ă│Afec iuneăsauăleziuneăăăăă│
│ămotorăăăăăăă├──────────────────────┼──┤│ăăăăăăă│careănecesit ăinternareăă │
│ăăăăăăăăăăăăă│Flexieălaădurereăăăăăă│3ă││ăăăăăăă│înăspitalăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤├───────┼──────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăă│Extensieălaădurereăăăă│2ă││NACAă4ă│Afec iuneăsauăleziuneăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤│ăăăăăăă│careăpoateăinfluen aăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│F r ăr spunsăăăăăăăăăă│1ă││ăăăăăăă│func iileăvitaleăăăăăăăăăă│
├─────────────┼──────────────────────┼──┤├───────┼──────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăă│Orientatăăăăăăăăăăă
│5ă││NACAă5ă│Afec iuneăsauăleziuneăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤│ăăăăăăă│careădetermin ăunăriscăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│Confuzăăăăăăăăăăăăăăăă│4ă││ăăăăăăă│vitalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤├───────┼──────────────────────────┤
│R spunsăăăăăă│Cuvinteăf r ăsensăăăăă│3ă││NACAă6ă│Stareădup ăstopăcardio│
│ăverbalăăăăăă├──────────────────────┼──┤│ăăăăăăă│respiratorăresuscitatăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│Zgomoteăăăăăăăăăăăăăăă│2ă│├───────┼──────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăă├──────────────────────┼──┤│NACAă7ă│Afec iuneăsauăleziuneăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă│F r ăr spunsăăăăăăăăăă│1ă││ăăăăăăă│careădetermin ădecesulăăăă│
├─────────────┴──────────────────────┼──┤│ăăăăăăă│(cuăsauăf r ăincercareăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTOTALă- GCSăă│ăă││ăăăăăăă│deăresuscitare)ăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴──┘└───────┴──────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăINJURYăSEVERITY SCORE - ISSăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────┤
│ăăăăREGIUNIăăăăăăă│LEZIUNEAă- CEAăMAIăSEVERAăDINăFIECAREăREGIUNEăăăă│VALOARE│
│ăăăăANATOMICEăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│
├──┬───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Aă│Capăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăă│ăăăăăăăăăăGâtăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│

├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Bă│ăăăăFa ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă │
├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Că│ăăăăToraceăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Dă│ăăAbdomenăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăă│ăăăăăăăPelvisăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
├──┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Eă│Extremit iăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăă│ăăăăăăCentur ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
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MODELUL RAPORTULUI DEăGARD
Unitateaăsanitar
__________________________________

RAPORTăDEăGARD ăUPU/CPU
Nr. _____din___/___/200_
ÎnceputulătureiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSfârşitulăturei
orele____ din __/__/200_
orele____din __/__/200_
Medicăresponsabilătur ă__________ăăăăăăăăăAsistentăresponsabilătur ă_______
Mediciă_________________________ăăăăăăăăăăAsisten iă- infirmieri - voluntari
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
Rezid. _________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
Nr.ătotalăpacien iăsosi i______ădinăcareăinterna iăînăspitală______
transfera iălaăalteăunit iăsanitare_____ădeceda iăînăUPU______ăaduşi
deceda i_____ăexterna iălaădomiciliuă______ăexterna iălaăcerere______
p r sităUPUăf r ăacord___r maşiăînăUPUălaămomentulăschimbuluiădeătur ____
Pacien iăinterna iălaăinterne___ăchirurgieăsec ie___ăchirurgieăsal ___
chirurgieăpediatric ăsec ie___ăchirurgieăpediatric ăsal ___ăNCHăsec ie___
NCHăsal ___ăpediatrie___ăcardiologie___ăcardiologieăinterven ional ___
chirurgieăcardiovascular ăsec ie___ăchirurgieăcardiovascular ăsal ___
chirurgieăplastic ___ăneurologie___ănefrologie/dializ ă___ăORLă__ăBMF___
alte___ din care la ATI___

Pacien iăcuăvârstaăîntreă0-30ăzile___1ălun -1 an___ 1 an-16 ani___
17 ani- 30 ani__ 31 ani-50 ani__ 51 ani65 ani__>65 ani___ din care M__F__
Nr.ăpacien iăaduşiădeăSMURDăTIM/Urgen a____elicopter___echipajăPA___
Din care critici____urgent____IT cu med.___ITăf r ămed.___ăDT___SCE__
Din care stop cardiac resuscitat___în stop cardiac__decedat la sosire__
Din care au fost în FV__asistolie__AEFP__Defib. manual___ Defib. SA___
Dinăcareăauănecesitatădup ăsosireăITăcuămed.__f r ămed.___DT___SCE___
(ITăţăintuba ieătraheal ,ăDTăţădrenajătoracic,ăSCEăţăstimulatorăcardiac
extern,ăFVăţăfibrila ieăventricular ,ăAEFPăţăactivitateăelectric ăf r ăpuls,
Defib.ămanualăţădefibrilareămanual ,ăDefib.ăSAăţădefibrilareăsemiautomat ,
SCE = stimulator cardiac extern)
Nr.ăpacien iăaduşiădeăSAJ/dinăcapitalaădeăjude ___ăSAJădinăjude ___SAJ
alteăjude e___ămunicipiulăBucureşti____
Sosi iăcuăTIM/Urgen ăcuămedic__ăUrgen ăcuăasistent___Echipajătransport__
Din care critici____ urgent____IT cu med.___ITăf r ămed.___ăDT___SCE__
Din care stop cardiac resuscitat____în stop cardiac___decedat la sosire___
Din care au fost în FV___asistolie___AEFP___Defib. manual___Defib. SA___
Dinăcareăauănecesitatădup ăsosireăITăcuămed.___f r ămed.___DT____SCE___
Nr.ăpacien iăaduşiădeăserviciulădeăambulan ăaltăjude ____ăelicopterăalt
jude /regiune____
Dinăcareăcritici____ăurgent____ăITăcuămed.___ITăf r ămed.___ăDT___SCE__
Din care stop cardiac resuscitat____în stop cardiac___decedat la sosire___
Din care au fost în FV___asistolie___AEFP___ Defib. manual___Defib. SA___
Dinăcareăauănecesitatădup ăsosireăITăcuămed.___f r ămed.___DT__SCE__
Nr.ăpacien iătransfera iădinăcamereădeăconsulta ii/ambulatoriu____din
alteăunit iăsanitareădinăoraş___dinăalteăunit iăsanitareădinăjude ___din
afaraăjude ului/mun.ăBucureşti____
Dinăcareăcritici____urgent____ITăcuămed.___ITăf r ămed.___ăDT___SCE__
Din care stop cardiac resuscitat____în stop cardiac___decedat la sosire___
Din care au fost în FV___asistolie___AEFP___Defib. manual___Defib. SA___
Dinăcareăauănecesitatădup ăsosireăITăcuămed.___f r ămed.___DT____SCE__
Nr.ăpacien iăsosi iăspontanăsauăcuămijloace nemedicale___
Din care critici____urgent____
DinăcareăauănecesitatăITăcuămed.___f r ămed.___DT___SCE___
Din care stop cardiac ___decedat la sosire___
Interven iiăînăspitalăsauălaăalteăcamereădeăgard _____la___ădinăcareăla
stop CR____la alteătipuri___anume________ădinăcareăresuscit riăreuşite____
nereuşite___ăneefectuate__ăritmulălaăsosireăfiindăFV___asist.___AEFP___
Nr.ătotalăpacien iăcareăauănecesitatăînăUPUăITăcuămed.___ăf r ămed.___
DT___ SCE___ ac intraosos____ acces IV central___
Nr.ăpacien iăventila iălaăpredareaăactualeiăg rziă___ădinăcareăsosi iăîn
aceast ăgard ă__ăprelua iădinăgardaăprecedent ă___ădinăcareă>ă24ăoreă___ă>
36 ore ___ > 48 ore ___ > 72 ore __ > 96 ore ___ăNr.ăpacien iăextuba iăîn
timpulăg rziiă___
Nr.ăexamin riăCTă__ăRMNă__ăecografieă__ăendoscopieă__ălavajăperitoneală__
EEG/Poten ialeăevocate___ăAlteleă_________
Nr.ăpacien iădiagnostica iăcuăIMA___angorăinstabil/deănovoă___ădinăcare
transfera iăpentruăAngioă___ăpentruăTromboliz __ăintervaleleădeătimpăîntre
sosireăşiătransferăfiindădeă_______ă(trece iăînăminuteăintervaleleăseparate
cuăvirgule,ădac ăsuntămaiămul iăpacien i)ăLaăcareăs-a efectuat tromboliza în
UPU/CPU______intervalul de timpăîntreăsosireăşiăadministrareaătromboliticului
fiind de______
Nr.ăpacien iădiagnostica iăcuăpolitraum ă___

Nr.ăcazuriăsocialeă__ădinăcareăf r ădomiciliuă__ăviolen ăînăfamilieă___
alteă___ădinăcareăauăfostărezolvateă____ăînăcursulărezolv rii ___ nu s-au
putut rezolva ___
Nr.ăpacien iăcareănecesit ăinternareăîns ănuăauăfostărezolva iă___ădin
careădinălips ădeălocuriă______ădiferen ădeăopinieă___ăalteămotiveă_____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
G rziăcuăcareăs-a colaborat greu _________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
dinăcauzaăîntârzieriiă____ăneprezent riiăpersonaluluiăpotrivită___ălips
deălocuriă____ăspecifica iăînăscris
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Aşteptareaăînăvedereaăefectu riiăexamin rilorăCTăpentruăpacien iiăcritici
aăfost__ăŢă30ămin.ă__ăŢă60ămin.ă__ă>ă60ămin.ăpentruăpacien iiănecritici
< 60 min. __ < 90 min. __ < 120 min. __ > 120 min. ___ Probleme deosebite
cu CT/RMN/Radio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Probleme cu medicamentele/cu materialele sanitare? _____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Probleme cu aparatura din dotare?_______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Alte probleme deosebite?________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A iăapelatălaămedicul-şefăUPU/CPUăpentruărezolvareaăunorăproblemeăînătimpul
turei/g rzii?ă__ălaămediculăresponsabilădeăgard ădinăspitalădac ăexist ?ă___
Problemeleăpentruăcareăa iăsolicitat sprijin au fost rezolvate? ______
Amăpredatăgardaăspecificândătoateăproblemeleăînăacestăraportăşiăinformând
colegulăcareăaăpreluatădespreăstareaăpacien ilorăafla iăînăUPUăşiădespre
toateăproblemeleălegateădeăcazurileămedicale,ăprecumăşiădespreăproblemele
dinăserviciu,ălipsurileăşiădefec iunile.
Ora _____
Dr.ă____________,ăînăcalitateădeămedicăresponsabilădeătur ă___________
As. ____________, în calitate de asistent responsabilădeătur ă________
Am preluat garda fiind informat despre toate problemele din acest raport,
inclusivăstareaăpacien ilorăafla iăînăUPU,ăşiădespreătoateăproblemeleălegate

deăcazurileămedicale,ăprecumăşiădespreăproblemeleădinăserviciu,ălipsurileăşi
defec iunile.
Dr.ă____________,ăînăcalitateădeămedicăresponsabilădeătur ă___________
As.ă____________,ăînăcalitateădeăasistentăresponsabilădeătur ă________
Asistent-şefăalăUPU/CPUă________________________
Medic-şefăalăUPU/CPUă__________________________
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