SPITALUL FILIŞANILOR
JUDETUL DOLJ
FISA POSTULUI

NUMELE SI PRENUMELE :…………………………………..
I. POSTUL: ASISTENT MEDICAL
II.SECTIA/COMP.: RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
III.STUDII: PL
IV.VECHIME:
a.IERARHICE: - este subordonat medicului sef/coordonator
b.FUNCTIONALE: - cu personalul medico-sanitar din unitate
c.DE COLABORARE: -cu toate sectiile si compartimentele unitatii
V.ATRIBUŢII:
ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE RADIOLOGIE
Pregăteşte bolnavul si materialele necesare examenului radiologic.
Înregistrează bolnavii in registrul de consultaţii pentru radioscopii si radiografii cu datele de identitate necesare.
Efectuează radiografiile la indicaţiile medicului.
Păstrează filmele radiografice , prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare.
Păstrează evidenţă substanţelor si materialelor consumabile.
Înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice.
Asigură evidenţa scriptică sau informatizată (in funcţie de dotare)a examenelor radioscopice si radiologice.
Păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate.
Participa împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ .
Asigură utilizarea in condiţii optime a aparaturii si sesizează orice defecţiuni in vederea menţinerii ei in stare de
funcţionare.
Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice si
practice.
Utilizează si păstrează in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare.
Supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea
acestora in vederea distrugerii
Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea si, controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale.
Respectă normele igienico-sanitare si de protecţia muncii.
Respectă secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
Acordă primul ajutor in caz de urgenţă.
Poartă echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioară
Respectă si apără drepturile pacientului.
Aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile
medicale.
Aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în vederea
completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.
Respectă regulamentul intern.

Cunoasterea, respectarea si aplicarea Normelor specifice de SSM, PSI , igienico- sanitare
Prezenta devine parte integranta a contractului individual de munca incheiat cu spitalul.
Am primit un exemplar din fisa postului si imi asum responsabilitatea indeplinirii sarcinilor ce imi revin si
consecintele din nerespectarea acestora.
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