Capitolul XI – Bloc operator
11.1. Organizare
(1) Blocul operator reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată în structura spitalului şi este
organizat conform prevederilor Legii 95/2006, Republicata, cu modificari si completari ulterioare si ale OMS
nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare cu modificari si completari ulterioare.
(2) Blocul operator grupează trei sali de operaţii necesare diverselor specialităţi chirurgicale, fiind amplasat in
apropierea secţiei chirurgicale.Salile de operatii in afara Blocului operator sunt necesare diverselor specialitati
chirurgicale si sunt amplasate in cadrul compartimentelor ORL, Oftalmologie si obstetrica-ginecologie.
(3) Blocul operator si salile de operatii asigura conditiile necesare efectuarii interventiilor chirurgicale de
urgenta si programate.
(4) Blocul Operator din structura Spitalului Municipal Gheorgheni este coordonat de medicul coordonator –
medic de specialitate chirurgie, numit prin decizie interna a managerului unitatii, in conformitate cu dispozitiile
O.M.S. nr.1443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator.

11.2.Programul operator
(1)Pentru operaţiile programate, salile de operatii sunt deschise de luni până vineri între orele 7,30 şi 15.30. In
situatii speciale activitatea se prelungeste pana la terminarea programului operator.Activitatea se poate
organiza si in 2 sau 3 ture de 8 ore, daca volumul de activitate impune, iar personalul angajat este suficient.
(2)Pentru urgenţe salile sunt deschise zilnic 24h. Pacientii internati de urgenta beneficiaza imediat de acces in
sala de operatie si de interventia de urgenta necesara bolii, fara a se astepta programare. Momentul operator
este stabilit de medicul chirurg sef de garda, care a internat bolnavul si este răspunzător de pacient. Chirurgul
anunţa echipa de anestezie şi anestezia este efectuata de medicul anestezist de serviciu in momentul respectiv.
Terapia intensivă şi reanimarea se stabilesc în echipă complexă chirurg, anestezist în colaborare la nevoie şi cu
medici de specialitate din alte domenii. Succesiunea interventiilor din urgenta este organizată şi in
responsabilitatea medicului chirurg sef de garda.
(3)Programul operator va conţine numele bolnavului, virsta, salonul, operaţia, tipul de anestezie, sala, dacă
bolnavul este ALERGIC şi la ce substanţă, dacă este infectat HIV, HVB, HVC, operatorul si ajutorul, durata
estimată a operaţiei; numele pacientilor din programele operatorii sunt confidentiale, sub incidenta secretului
profesional si pe panoul de la blocul operator nu se afiseaza numele bolnavilor.
(4)In cazul anulării unei operaţii, operatorul va anunţa medicul coordonator şi medicul anestezist. In mod
excepţional, cu aprobarea medicului coordonator, a şefului de secţie şi cu acordul medicului anestezist, dacă
programul operator nu este prea încărcat, pot fi adăugate operaţii care nu au fost puse pe program în ziua
anterioară, cu scopul de a utiliza sălile la nivelul optim şi de a scurta timpul de spitalizare a bolnavilor.De
asemenea urgentele din sectie beneficiaza de programarea imediata, in functie de gradul de urgenta şi avînd ca
scop vindecarea pacientului.
(5)În situaţia când programul operator dintr-un compartiment s-a efectuat, sălile libere (cu material şi
personalul aferent) vor fi utilizate pentru efectuarea operaţiilor din alte compartimente, astel încât să nu existe
săli neutilizate într-un compartiment în timp ce în alte compartimente sunt bolnavi care aşteaptă să fie operaţi.
Redistribuirea salilor de operatie libere o face medicul coordonator, după criteriile obişnuite: gradul de urgenţă,
septicitatea operaţiei, înţelegerea între operatori şi anestezişti, personalul şi materialele disponibile.
Anestezistul poate urma echipa chirurgicală şi bolnavul programat pentru operaţie la care a efectuat consultul
preanestezic cu condiţia de a nu fi anestezist în altă sală de operaţie, mai ales la distanţă.

11.3. Managementul bolnavilor în Blocul operator

(1)Pregatirea si toaleta bolnavilor pentru operatie se face pe sectie. Pacientiilor se recomanda a efectua dus
preoperator daca este posibil, iar pregatirea tegumentelor prin radere se efectueaza in principiu la nivelul
sectiei, dupa care se aplica feşile sau ciorapii elastici daca au indicatie.Bolnavii vor fi aduşi la sala de operatie de
către brancardieri/ingrijitori, în mod excepţional de asistenta de salon, medicul rezident sau medicul curant,
pana la sala de preanestezie sau sala de operatie. Bolnavul va fi în permanenţă sub supravegherea şi
responsabilitatea celui care l-a luat din salon, pană în momentul instalării lui pe masa de operaţie sau la
preanestezie cand intra sub supravegherea personalului din sectia ATI repartizat la preanestezie /anestezie.
(2)Din momentul instalării bolnavului pe masa de operaţie, acesta intră sub responsabilitatea directă a echipei
de anestezie, a asistentei de sală, a asistentei instrumentare, precum şi a medicului operator şi anestezist si va
rămâne sub responsabilitatea acestei echipe până la terminarea operatiei sau momentul preluării lui de către
echipa ATI de la sala de trezire sau pana cand la recomandarea acestora brancardierul/ingrijitorul transporta
bolnavul în salon, unde este preluat de asistenta de salon şi nu va rămâne nici un moment singur. Pacientii cu
risc sunt insotiti obligatoriu de un medic anestezist sau chirurg la transport.
(3)Atunci când sunt necesare, sonda vezicală, sonda nazo-gastrica, ciorapul elastic sau alte manevre medicale
vor fi efectuate de către operator sau un medic care participă la operaţie. Aceste manevre nu pot fi făcută de
personalul mediu sau paramedical.
Atentie: din momentul ieşirii din salon şi până la la întoarcerea sa din nou în salon, pacientul nu va rămâne nici
un moment singur, nesupravegheat de personalul medical sau eventual de personalul mediul, dar cu un medic
in proximitate.

11.4. Sala de naştere
11.4.1. Organizare
(1) Sala de nastere se compune din:
- 1 sala travaliu,
- 1 sala de operatii, pentru operatii cezariene si interventii destinate mentinerii sarcinii (cerclaj).
(2)Sala de nasteri are 1 sala de travaliu dotat cu tehnologie moderna necesara urmaririi si desfasurarii in
siguranta a oricaruit tip de travaliu, inclusiv a celor cu risc crescut. Pe durata travaliului gravidele sunt
monitorizate atent de medici si moase (tensiune arteriala, contractii uterine dureroase, batai cardiace fetale)
care le arata cum sa gaseasca cea mai confortabila pozitie in travaliu in vederea diminuarii durerii, diferite
tipuri de respiratii in functie de momentul travaliului si le acorda un important sprijin psihologic.
(3)In sala de travaliu pacienta poate fi acompaniata de partener, atunci cand situatia o permite., cu acordul
sefului de sectie. Interactiunea mama- nou nascut este incurajata imediat dupa expulzie.
(4)Sala de operatii cezariene are toate dotarile necesare realizarii in conditii de siguranta a nasterilor operatorii,
inclusiv a complicatiilor severe care pot aparea in cursul travaliului sau nasterii.

11.4.1. Atributii in sala de nastere
a) repartizarea gravidelor în salile de travaliu şi de operatie în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la
prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale;
b) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare confirmării şi completarii diagnosticului;
c) urmarirea travaliului prin monitorizare materno-fetala permanenta şi adaptata fiecarui caz, iar în cazul
sesizarii de abateri de la evolutia fiziologica a travaliului se anunta cu promptitudine medicul curant
sau medicul de garda;
d) asigurarea asistentei nasterilor pe cale naturala sau chirurgicala după caz;
e) supravegherea în lauzia imediata în salonul post partum;
f) asigurarea tratamentului medical complet individualizat şi diferentiat în functie de starea gravidei şi
stadiul evolutiv al travaliului prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale;

g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corecta a acestora, fiind
interzisa păstrarea medicamentelor la patul bolnavei;
h) asigurarea materialelor sanitare sterile, solutiilor, instrumentarului steril, aparaturii necesare pentru
desfăşurarea în condiţii optime a actului medical;
i) asigurarea unui personal calificat de sine statator;
j) efectuarea educatiei pentru sanatate şi a psihoprofilaxiei durerilor de naştere în cazul gravidelor;
k) efectuarea dezinfectiei ciclice terminale saptamanal după un plan stabilit şi după fiecare caz septic.

11.5. Atributii specifice
11.5.1. Medic coordonator din bloc operator
(1)Salile de operatii sunt coordonate de un medic în specialită ți chirurgicale, desemnat de manager.
a) asigură utilizarea sălilor de operații în program continuu, 24 de ore din 24;
b) răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone definite
pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată și zona aseptica;
c) asigura programarea a intervenţiilor chirurgicale, astfel încât sălile de operaţie să fie utilizate cu
randament maxim în timpul legal de munca (conform graficului de personal aprobat);
d) întocmeşte programarea sălilor de operaţie în funcţie de programul operator;
e) organizează circuitele funcţionale ale blocului operator şi ia măsuri de respectare a acestora (circuitul
pacienţilor, al personalului, etc);
f) creează zonele necesare activităţii blocului operator, conform normelor sanitare în vigoare.

11.5.2. Asistent medical coordonator bloc operator
1) organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de îngrijire din cadrul blocului operator;
2) coordonează şi controlează activitatea asistenţilor medicali şi deleagă sarcini acestora;
3) răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine şi de îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute în fişa postului;
4) întocmeşte, revizuieşte şi prelucrează fişa postului pentru personalul din subordine, în trei exemplare
originale, după cum urmează: 1 exemplar pentru dosarul angajatului păstrat la serviciul Resurse Umane al
unităţii, 1 exemplar pentru conducerea secţiei, 1 exemplar pentru angajat;,
5) în colaborare cu medicul şef secţia chirurgie generală şi cu medicul coordonator al blocului operator,
asigură condiţiile necesare îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai B.O.;
6) urmăreşte utilizarea judicioasă a materialelor şi echipamentelor din cadrul B.O.;
7) urmăreşte respectarea calităţii îngrijirilor medicale acordate pacienţilor de către personalul din subordine,
în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a acestora;
8) controlează modul cum se asigură pacienţilor operaţi tehnicile aseptice şi măsurile de antisepsie;
9) are în gestiune inventarul B.O.;
10) întocmeşte graficul de lucru până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare şi îl trimite spre
avizare Serviciului Resurse Umane şi coordonatorului de îngrijiri;
11) întocmeşte pontajele până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna în curs, precum şi graficul rectificativ de
lucru, în cazul în care pentru luna în curs au apărut mai multe modificări;
12) este direct răspunzător de schimburile de tură efectuate de către personalul din subordine, iar la sfârşitul
lunii le aduce la cunoştinţa Serviciului Resurse Umane;
13) urmăreşte respectarea graficului de lucru lunar aprobat pentru personalul din subordine, controlează zilnic
condica de prezenţă pe care o contrasemnează;
14) organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine,
repartizează judicios personalul pe puncte de lucru în funcţie de necesitate, pentru a nu se periclita
calitatea îngrijirilor medicale şi activitatea B.O., întocmeşte graficul de lucru al acestuia pe săli de operaţii şi
controlează predarea serviciului pe ture;
15) efectuează programarea concediilor de odihnă conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă, de
comun acord cu angajatul, cu avizul sindicatului şi cu aprobarea acestora de către coordonatorul de
îngrijiri, astfel încât concediile să fie efectuate uniform pe parcursul întregului an calendaristic, fără

afectarea calităţii îngrijirilor acordate pacienţilor;
16) răspunde de respectarea programării concediilor de odihnă, fără a periclita activitatea medicală a blocului
operator;
17) evaluează periodic activitatea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar din subordine şi face propuneri
de îmbunătăţire a activităţii acestora;
18) analizează împreună cu medicul şef de secţie activitatea personalului din subordine şi face propuneri pentru
calificativele anuale, cu avizul consultativ al reprezentantului sindical;
19) participă activ la întocmirea fişelor anuale de evaluare a activităţii personalului mediu şi auxiliar din
subordine;
20) deleagă în absenţa sa un asistent medical corespunzător (înlocuitor), care să răspundă de toate atribuţiile
şi sarcinile asistentului coordonator B.O.;
21) urmăreşte respectarea normativului de personal şi solicită prin referate scrise şi argumentate, conform
procedurii, completarea acestuia ori de câte ori este necesar, cu avizul directorului/coordonatorului de
îngrijri;
22) întocmeşte şi transmite în termenele stabilite, Planul anual de achiziţii publice al B.O., în colaborare cu
medicul coordonator al B.O.;
23) se preocupă de procurarea materialelor sanitare, materialelor de curăţenie, dezinfectanţilor, lenjeriei, etc,.
necesare bunei desfăşurări a activităţii B.O. şi răspunde de folosirea raţională a acestora, fără a periclita
asistenţa medicală;
24) răspunde de aprovizionarea cu medicamente pentru aparatul de urgenţă al B.O., cu material sanitare, fire
de sutură, dispozitive medicale, instrumentar, dezinfectanţi, ş.a., în funcţie de necesarul lunar/anual
solicitat în Planul anual de achiziţii publice;
25) verifică F.O.C.G. înaintea externării, care trebuie să conţină toate anexele completate;
26) organizează activitatea privind evidenţa mobilierului, aparaturii, lenjeriei, instrumentarului chirurgical,
dispozitivelor medicale aflate în folosinţă şi autoiventarierea periodică în vederea completării acesteia;
27) răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţiii
corespunzătoare;
28) controlează modul de operare a condicilor de medicamente, precum şi modul de păstrare, distribuire şi
administrare a acestora;
29) raportează defecţiunile la instalaţii şi aparatura medicală şi se preocupă ca remedierea acestora să se facă
în cel mai scurt timp pentru a nu periclita activitatea medicală;
30) cunoaşte şi prelucrează periodic procedura de prelucrare şi protecţie a datelor medicale şi personale ale
pacientului, respectând confidenţialitatea datelor medicale şi a anonimatului pacientului, precum şi a
utilizării lor numai în scopurile specificate, procedură aprobată la nivelul unităţii;
31) anunţă cazurile de indisciplină ale pacienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, conducerii B.O. şi
unităţii, iar în cazul părăsirii B.O.de către pacient urmăreşte aplicarea codului de procedură stabilit de
unitate;
32) supraveghează efectuarea corectă a sterilizării în blocul operator, instruieşte şi controlează personalul din
subordine privind pregătirea materialelor ce urmează a fi sterilizate, păstrarea materialelor sterile şi
utilizarea lor în limitele termenului de valabilitate;
33) supraveghează pregătirea materialelor pentru sterilizare şi semnalează medicului coordonator al blocului
operator şi directorului medical, defecţiunile pe care le constată la materialele şi obiectele sterilizate
(neetanşeitatea casoletelor, lipsa testelor sau teste arătând ineficienţa sterilizării);
34) organizează şi supraveghează pregătirea sălilor de operaţie şi anexelor pentru dezinfecţiile periodice
(ciclice);
35) participă conform indicaţiilor laboratorului de bacteriologie la recoltarea probelor de mediu şi testarea
eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării;
36) semnalează medicului coordonator al blocului operator, cazurile de boli transmisibile pe care le observă în
rândul personalului;
37) instruieşte personalul privind colectarea şi păstrarea inventarului moale (câmpuri operatorii, halate, etc.),
transportul rufăriei, recepţionarea, transportul şi păstrarea rufăriei curate (sterile) conform O.M.S.
nr.1025/2000 pentru aprobarea normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile sanitare;
38) controlează şi instruieşte permanent personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic
cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune medicului coordonator al blocului
operator şi directorului de îngrijiri, măsuri disciplinare în cazurile de abateri;
39) organizează şi participă zilnic la raportul asistenţilor medicali din B.O. şi la raportul de gardă al medicilor
chirurgi din secţie;

40) participă la şedinţa săptămânală organizată de către directorul de îngrijiri cu asistenţii şefi de secţii şi
asistenţii coordonatori compartimente, precum şi la alte şedinţe convocate şi organizate de către
conducerea unităţii;
41) efectuează periodic, semestrial, o statistică privind numărul de intervenţii chirurgicale, pe toate secţiile
chirurgicale, a duratei intervenţiilor, a numărului de cazuri complexe, precum şi a intervenţiilor de mică
chirurgie, în vederea eficientizării utilizării sălilor de operaţie şi a aparaturii de înaltă performanţă;
42) răspunde de raportările statistice la nivel de B.O. privind situaţia pacienţilor operaţi şi a îngrijirilor medicale
acordate, răspunde de toate evidenţele solicitate conform dispoziţiilor şi deciziilor interne în conformitate
cu prevederile Ordinului comun M.S./C.N.A.S. nr. 1.782/ 576/ 2006 cu completări şi modificări ulterioare,
privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc serviciii medicale în regim de
spitalizare continuă şi spitalizare de zi, răspunde de colectarea în format electronic a unor date cuprinse în
FOCG şi FSZ, aferente spitalizării continue (SMDPC) şi spitalizării de zi (SMDPZ), în vederea transmiterii
datelor la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi la autoritatea de sănătate public
judeţeană, iar aceasta din urmă, la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului
Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătaţii;
43) prelucrează cu personalul din subordine şi întocmeşte procese verbale de instruire privind respectarea:
a) prevederilor Regulamentului Intern (R.I.) şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) ale
Spitalului;
b) atribuţiilor şi obligaţiilor privind aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
c) atribuţiilor şi obligaţiilor privind aplicarea în practică a prevederilor O.M.S. nr. 961 / 2016 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare;
d) atribuţiilor şi obligaţiilor privind aplicarea în practică a prevederilor O.M.S. nr. 1101 / 2016 privind
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare;
e) atribuţiilor şi obligaţiilor privind aplicarea prevederilor O.M.S. nr. 1226 / 2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
f) atribuţiilor şi obligaţiilor privind aplicarea prevederilor O.M.S. nr. 1224 / 2006 pentru aprobarea
Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;
g) procedurilor şi protocoalelor de lucru existente la nivelul unităţii şi secţiei/compartimentului, elaborate
cu avizul biroului de management al calităţii, asigurându-se de implementarea acestora;
h) prevederilor legislative în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent medical (O.U.G. nr. 144/2008
cu modificările şi completările ulterioare), statutul O.A.M.G.M.A.M.R., Codul de etică şi deontologie al
asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;
i) prevederilor Legii nr. 46/2003 privind drepturile şi obligaţiile pacientulu, precum şi a Normelor de
aplicare a acestei legi;
j) prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
k) prevederilor Codului muncii - Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
l) prevederilor Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea
şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
m) principiilor managementului calităţii;

11.5.3. Asistent medical bloc operator
a) verifica aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii
trebuie semnalat imediat medicului de specialitate;
b) supravegheaza bolnavul si administreaza dupa indicatii si sub supravegherea medicului, tratamentul
intraoperator;
c) urmareste evolutia postoperatorie, pana la transportarea bolnavului la pat in postoperator, unde
imediat este preluat de asistenta de sectie;
d) consemneaza zilnic in foaia de observatie clinica, in limita competentelor, evolutia, medicatia
administrata, manevrele, diagnostice terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor
analize de laborator, precum si materialele consumabile folosite;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

participa la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale;
pregateste instrumentarul pentru interventii chirurgicale;
asista bolnavul pre- si intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita;
pregateste materialele si instrumentarul;
raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa;
raspunde de respectarea regulilor de asepsie, antisepsie, dezinfectie, curatenie in sala de operaţii;
respecta conditiile de pastrare a materialelor sterile si utilizarea lor in limita termenului de valabilitate;
se ocupa cu aprovizionarea cu materiale sanitare si medicamente conform baremului;
programeaza pacientii pentru operatie impreuna cu medicul coordonator sala operatii, respectand
regula: aseptici si apoi septici;
primeste si pregateste pacientii pentru operatie;
ajuta echipa chirurgicala sa se spele, sa imbrace echipamentul steril;
serveste medicul chirurg cu materialul moale steril, instrumentar, campuri sterile si tot ce este necesar
in timpul operatiei;
poate participa la operatie servind medicul cu instrumente si material moale in caz de necesitate;
asista bolnavul postoperator, il insoteste pe sectie si il preda asistentei de salon;
anunta serviciul administrativ in cazul defectiunilor aparute in sala de operaţii;
intocmeste graficul de dezinfectie al salii de operatie;
verifica permanent starea instrumentarului si intocmeste necesarul de instrumentar;
intocmeste listele de casare pentru instrumentarul deteriorat;
prezinta controlului bacteriologic materialele si instrumentarul care trebuie verificat;
instiinteaza medicul coordonator, asistenta CPIAAM despre rezultatele controlului bacteriologic si
impreuna iau masurile care se impun.

11.5.4. Asistent medical din sala de nasteri
a) urmareste, monitorizeaza si acorda ingrijiri conform prescriptiei medicale lehuzelor, gravidelor sau
ginecopatelor aflate in supravegherea sa ;
a) urmareste, monitorizeaza si informeaza medical asupra evolutiei travaliului si a starii intrauterine a
fatului;
b) identifica la mama si la copil semen care anunta anomalii si care necesita interventia medicului, pe
care il asista in aceasta situatie;
c) asista nasterile normale in prezentatie craniana si numai de urgenta in prezentatie pelviana, efectuand
la nevoie epiziotomie/epiziorafie;
d) adopta masuri de urgenta in absenta medicului, pentru extractie manuala de placenta si control uterin
manual, monitorizarea si sustinerea functiilor vitale pana la sosirea medicului;
e) acorda primelei ingrijiri nou-nascutului si raspunde de identificarea lui, iar in urgenta reanimarea
imediata a acestuia, conform protocolului;
f) asigura pregatirea completa a mamei pentru nastere, desfasoara activitati de educatie pentru
sanatate, alaptare naturala, initiaza si desfasoara programe de pregatire a viitorilor parinti.

11.5.5. Ingrijitor/Infermier bloc operator
a) va efectua riguros curăţenie în toate spaţiile aferente;
b) curăţenia va fi efectuată în timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi conform planului salilor de
operatii/unitate sanitara;
c) va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află;
d) răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)

răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi
a normelor etice şi deontologice;
respectă regulamentul de funcţionare a salilor de operatii;
îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
pregăteşte masa de operaţii şi verifică lenjeria bolnavului;
efectuează sau ajută la efectuarea toaletei parţiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de
igienă în caz de urgenţă (atunci când pacientul este adus direct în sala de operatii);
asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în condiţiile stabilite;
ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice (ex.puncţii, intervenţii chirurgicale) şi asigură
curăţirea aparaturii imediat după utilizare;
ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din sali de operatii;
pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, blocul operator pentru dezinfecţie, ori de câte ori este
necesar;
efectuaeză curăţenia şi dezinfecţia, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare şi
se ocupă de întreţinerea lor;
colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale şi
asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;
ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;
după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la
transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei;
nu este abilitată să dea informatii despre starea sănătăţii bolnavului;
se ocupă de transportul pacienţilor, din blocul operator în şi din secţie;
poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat zilnic, pentru
păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi protecţia
muncii;
asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;
primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă;
efectuează aerisirea periodică a încăperilor din salile de operatii;
ajută personalul autosanitarelor la coborârea urgenţelor şi la transportul bolnavilor în incinta salilor de
operatii;
ajută personalul din sala de operatii la mobilizarea bolnavilor, precum şi la imobilizarea celor agitaţi;
face dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior etc.;
duce piesele recoltate în timpul intervenţiilor chirurgicale, la laborator respectând normele igienicosanitare în vigoare;
respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei,etc.).

