
Fişa de post

1.Autoritatea publică:  IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
2.Titlul func iei:ț  ef Sec ieȘ ț
3.Subdiviziunea structurală: 
4.Codul func iei: ț 134208
5.Nivelul func iei ț :  de execu ieț
6 Conducătorul direct: Vicedirectorul, Directorul
7.Conducătorul ierarhic superior medic psihiatru narcolog superior
8.Colaborarea internă :  subdiviziunile din cadrul institu ieiț
9.Colaborarea externă IMSP de specialitate
10.Scopul general al func ieiț :
  10.1 Organizează  eficient  activitatea  sec iei,  dirijează  cu  activitatea  personaluluiț
medical i auxiliar din func ie.ș ț
  10.2 Coordonează, monitorizează i evaluează calitatea asisten ei medicale prestateș ț
pacien ilor spitaliza i.ț ț
11.Sarcinile de bază ale func ieiț
  11.1   Organizează  i  asigură  examinarea  i  tratamentul  calitativ  i  oportun  alș ș ș
pacien ilor din sec ie la nivelul performan elor moderne ale tiin ei i practicii medicale.ț ț ț ș ț ș
Implementează noi metode de profilaxie, diagnosticare, reabilitare. Asigură calitatea lor
oportună de către medici i personalul medical mediu al sec iei. ș ț
  11.2 Analizează indicii activită ii sec iei conform cerin elor.ț ț ț
  11.3 Estimează i analizează indicatorii de activitate a sec iei conform regulamentelorș ț
adoptate, examinînd cauzele rezultatelor nesatisfăcătoare.
  11.4 Elaborează propuneri de înlăturare a neajunsurilor depistate, planuri de ameliorare
i îmbunătă irii a activită ii sec iei.ș ț ț ț

  11.5 Asigură îndeplinirea ordinilor,  dispozi iilor,  actelor  normative i  legislative înț ș
domeniul activită ii medicale, activită ii personalului medical al func iei.ț ț ț
  11.6  Efectuează  un  control  sistematic  asupra  activită ii  medicilor  i  personaluluiț ș
medical din sec ie.ț
  11.7 Asigură utilizarea ra ională a aparatajului de diagnosticare i tratament aflat înț ș
dotare, a instrumentelor medicale, utilajului medical, întregii baze materiale a sec iei,ț
precum i explotarea ei corectă din punct de vedere tehnic.ș
  11.8 Desfă oară o activitate efectivă de folosire mai ra ională a fondurilor de paturi.ș ț
  11.9 Destribuie pacien ii interna i medicilor curan i din sec ie.ț ț ț ț
  11.10  Efectuează  zilnic  vizita  pacien ilor  împreună  cu  medicii  curan i,  asistentulț ț
medical superior, cu externarea lor ulterioară după necesitate.
  11.11 Efectuează lucrul de educa ie sanitară a popula iei cu utilizarea diferitor mijloaceț ț
de informa ie.ț
  11.12  Examinează  la  timp sugestiile,  declara iile  i  plîngerile  popula iei  i  luareaț ș ț ș
deciziilor i măsurilor concrete în fiecare caz aparte.ș
  11.13  Asigură  suportul  consultativ-metodic  în  implimentarea  “Ghidului  privind



aplicarea procedurii de comunicare i consiliere a pacientuluiș ” în activitatea sec iei.ț
  11.14  Evaluează  permanent  respectarea  prevederilor  “Ghidului  privind  aplicarea
procedurii de comunicare i consiliere a pacientuluiș ” i va veni cu propuneri concrete înș
acest sens.
12. Calificarea profesională
12.1 Studii Superioare medicale
12.2 Experien a profesională:ț  În func ie  de ef  al  sec iei  poate  fi  numit  un medicț ș ț
psihiatru  narcolog  cu  experien ă  în  lucru  curativ  i  organizatoric,  cu  categorie  deț ș
calificare pe specialitate.
12.3 Cunoştinţe

 Să  cunoască  folosirea  corectă  a  substan elor  dezinfectate  privind  respectareaț
regimului sanitar-epidemiologic.

 Să  cunoască  procesul  de  acordare  a  asisten ei  medicale  de  urgen ă  în  cazulț ț
apară iei complica iilor.ț ț

 Să cunoască managementul asisten ei medicale spitalice ti de profil.ț ș
 Să posede cuno tin e de utilizare a calculatorului personal.ș ț
 Să  cunoască  utilizarea  Sistemului  Informa ional  Automatizat  pentru  Asisten aț ț

Medicală Spitalicească.
 Să posede limba de stat.
 Să posede abilită i de organizare a lucrului în echipă.ț
 Să cunoască aplicarea procedurilor de terapie intensivă necesară i de reanimare.ș
 Să cunoască aplicarea ECG-ului i a metodelor psihotarapeutice.ș
 Să respecte pacientul în contextul drepturilor i responsabilită ilor.ș ț
 Să respecte colegialitatea în acordarea asisten ei medicale pacientului.ț
 de colegialitate în acordarea asisten ei medicale pacientului.ț

12.5.   Atitudini/comportamente
  de asumare  a responsabilităţilor;
 de rezistenţă la sarcini repetitive;
 de amabilitate cu rudele pacientului;
  de adaptare la sarcini de lucru în condi ii schimbătoare;ț
 de echilibru emoţional.
 de comunicare i conseliere.ș

13. Responsabilităţile
  13.1 Stabile te salonul i patul unde va fi cazat pacientul.ș ș
  13.2  Asigură  stabilirea  diagnosticului  clinic  în  decurs  de  72  de  ore  la  internare,
prezentîndu-l la comisia de expertiză narcologică, pentru confirmare i/sau infirmare.ș
  13.3 Stabile te diagnosticul maladiilor concomitente cu determinarea tacticii medicaleș
de mai departe.
  13.4 Stabile te regimul alimentar în cadrul sec iei.ș ț
  13.5 Evaluează istoricul medica iei i analizele pe pacient.ț ș
  13.6 Imprimă rezultatele pentru Investiga iile de laborator (la discre ia medicului, înț ț
caz de de nevoie o poate imprima asistentul medical de gardă  sau asistentul medical
superior).
  13.7 Indică consulta ii i investiga ii în fi a medicală a bolnavului de sta ionar.ț ș ț ș ț
  13.8 Asigură descrierea procedurilor efectuate i rezultatele acestora.ș



  13.9  Asigură  descrierea  epicrizei  cu  recomandările  la  externare  pentru  pacient  iș
medicul de familie.
  13.10 Monitorizează rapoarte OPIS.
  13.11 Asigură respectarea necondi ionată a  ț “Ghidului privind aplicarea procedurii de
comunicare i consiliere a pacientuluiș ”.
14.  Împuternicirile
   14.1 de a participă în activitatea secţiei.
   14.2 de a da indica ii i dispozi ii medicilor i asisten ilor medicali de gardă.ț ș ț ș ț
   14.3 de a controla realizarea acestora de către personalul din subodine .
15. Programul de muncă: 7 ore/zi, 5 zile/saptămînă (luni-vineri)
     Pauză de masă: 30 min (12:00-12:30)   
      
         Funcţia se include în Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de 
muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual
suplimentar plătit şi durata  zilei de muncă redusă


