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FIŞA POSTULUI 

 

 
SECŢIA: UNITATE  DE TRANSFUZIE SANGUINĂ 
NUME/PRENUME: VACANT 
POST: ASISTENT MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ 
POZIŢIA ÎN COR: 325901 
NIVELUL POSTULUI: DE EXECUŢIE 
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STUDII: 

F.M.A.M. - specializarea asistenţă medicală generală; şcoala postliceală sanitară; 
liceul sanitar - echivalare; 

ALTE CERINŢE ALE POSTULUI: 

Instruire: certificat de absolvire a unui program de educatie continua pentru hematologie 
transfuzionala, reactualizarea cunoştinţelor profesionale  
 
Abilităţi: cunoştinţe PC; 
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ESTE SUBORDONAT: 

Asistentul medical principal şef, Medic şef secţie ; Director medical 

ARE ÎN SUBORDINE : 

Infirmiera şi îngrijitoarea  
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E COLABOREAZĂ CU: 

 
Cu personalul medical din secţie /compartiment, cu personalul din alte 
secţii/compartimente, servicii, departamente din spital; 
 

ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI 

Atribuţiile decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a 
parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. 
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     ATRIBUŢII: 
a) desfasoara activitatile specifice UTS din spital in limitele competentelor lui, sub directa  

indrumare si supraveghere a medicului coordonator;  
b) efectueaza testarile pretransfuzionale; 
c) raspunde de aparitia reactiilor adverse severe si a incidentelor adverse posttransfuzionale   

provocate de stocarea, manipularea necorespunzatoare a sangelui si a componentelor sanguine 
sau de efectuarea gresita a testarilor pretransfuzionale; 

d) supravegheaza functionarea si intretinerea echipamentelor din dotarea UTS din spital,   
luand masuri in conditiile aparitiei unor defectiuni in functionarea acestora, conform 
procedurilor standard; 

e) intocmeste documentatia pentru activitatile desfasurate. 
 
      SARCINI GENERALE: 

a)  programul de lucru 12 cu 24 h cu predare de garda si informare despre: 
- stoc produse sanguine; 
- cazuri problema care necesita urmarire (hemofilici, talasemici, politransfuzati); 
- pacienti cu sangele ales la CHB; 
- probleme administrative. 

b) verificarea temperaturii: 
- frigider Fiocchetti pentru conservare sange (intre +2°C si +6°C); 
- congelator Fiocchetti pentru conservare PPC si CRIO ( T < -25°C); 
- agitator trombocite (min. + 20°C şi  max. + 24°C; 
- termostat (+37°C); 
- frigider pentru stocare reactivi (T=conform specificatiilor din prospecte cca.+ 4°C); 
- frigider probe pacienti (+2°C si +6°C); 
- congelator seroteca pacienti (6 luni) ( T < -18°C). 

c) verificare statistica produse sanguine consumate,  rebutate,  transferate   –   sa   existe 
concordanta intre registrele livrare-primire, raport de activitate, bon cerere transfuzie, 
eprubete, fisa consum produse sanguine; 

d) verificarea  ordinii  asezarii  produselor  sanguine  pe fiecare  raft al  frigiderului  si  al  
          congelatorului  dupa  data primirii (cele care expira mai recent asezate in fata) si pe 
          specialitati (CERPDL, CERDL, CERSL, CER in frigider si PPC, CRIO in congelator); 

e) verificare: 
- registrele de receptie pentru eprubete cu probe de sange, de cereri PSL si cu  

pungi returnate ale PSL transfuzate daca sunt numerotate; 
- formulare tipizate daca exista in numar suficient; 

f)   cu atentie sporita se vor face urmatoarele: 
- produsele sanguine vor fi inregistrate corect in Registrele de primire-livrare PSL       

(cu CTS-ul unde au fost recoltate); 
- produsele sanguine vor fi scazute in Registrele de primire-livrare dupa ce au fost 

livrate; 
- in repertoarul ,,Registru determinari grup si Rh, fenotip, DAI’’ vor fi trecute toate 

determinarile de grup sanguin si Rh, fenotip, DAI bine verificate inainte; 
- in repertoarul ,,Politransfuzati’’ vor fi trecuti toti pacientii cu reactii adeverse severe 

la care se aduce completat de pe sectie ,,Formularul de notificare a reactiilor 
adverse severe la primitorul de sange si componente sanguine’’, iar toate 
detaliile legate de acestea se vor gasi in ,,Fisa pacientului transfuzat’’; 

- fiecare pacient transfuzat va avea  ,,Fisa individuala pacient’’  in care se va nota tot 
istoricul transfuzional din timpul fiecarei inernari in Spitalul Clinic de Copii          „Dr. 
Victor Gomoiu”  Bucuresti; 

- in ,,Raportul de activitate’’ se vor trece toate grupurile determinate si toate unitatile 
PSL compatibilizate si livrate; 
 



- in  ,,Raportul de garda’’ vor fi trecute: stocul PSL, comanda de PSL trimisa la CHB, 
unitatile PSL primate conform comenzii, pacientii cu reactii posttransfuzionale, probele 
de sange trimise la CHB, pacientii problema ce trebuie urmariti (hemofilici, talasemici, 
cei care primesc sange ales de la CHB), probleme administrative care necesita 
informarea intregului personal medical; 

- in FO a pacientului va fi atasata ,,Fisa pacient transfuzat’’ in care vor fi completate 
corect si cu atentie toate rubricile; 

- produsele sanguine nu vor fi livrate elevilor aflati in practica, personalului auxiliar si 
asistententilor medicali in proba de lucru; 

- nu vor fi lucrate eprubete care sunt prost etichetate, nescrise, cu scris incomplet sau 
scrisul este nelizibil, ele vor fi inapoiate si se vor aduce probe corect inscriptionate. 

    RAPORTUL DE GARDA se va tine in ATI in jurul orei 8.00, iar la el va participa asistenta 
medicala din UTS (de garda in acea zi) si in el se va informa medicul coordonator despre toata 
activitatea desfasurata in UTS, programul operator din acea zi, ce comanda urmeaza sa se 
faca la CHB, pacienti problema, probleme administrative (deficiente in aprovizionarea cu 
materiale sanitare, seruri test, consumabile si rechizite, orice defectiune a aparatelor si 
instalatiilor din laborator etc.). Asistentul medical poate propune medicului cooordonator 
masuri pentru ridicarea nivelului calitativ al actului medical si masuri pentru imbunatatirea 
organizarii muncii. 
   INTRETINEREA SI  DEZINFECTIA TUTUROR APARATELOR DIN UTS se va face 
conform manualelor de utilizare, instructiunilor primite de la firma de mentenanta si graficelor 
stabilite. 
   ESTE INTERZIS: 

- intrarea persoanelor straine in laborator fara echipament de protectie; 
- dezordinea in UTS; 
- completarea bonurilor cerere transfuzie (partea care revine medicului prescriptor) sau a 

etichetelor probelor de sange. 
   TEHNICA DE LUCRU: 

- determinarea de grup sanguin va fi efectuata prin 2 metode diferite (Beth-Vincent si Simonin),  
din  2 eprubete (una cu citrat si una pe simplu fara gel) si folosind 2 tehnici diferite 
(macrometoda si micrometoda); 

- citirea grupelor se va face la lumina corespunzatoare asigurata de negatoscop; 
- la macrometoda, dupa omogenizare, citirea reactiilor se face intr-un minut sau mai putin de 1 

minut (conform prospectelor reactivilor); 
- compatibilitatea la cald cu papaina (macrometoda) se pastreaza in termostat timp de 15-20 

minute la 37°C; 
- obligatoriu se vor lucra fenotip si DAI pretransfuzional la toti pacientii transfuzati si crossmatch 

eritrocitar la toate unitatile de sange ce urmeaza sa fie transfuzate; 
- TCD se va lucra obligatoriu pacientilor cu varsta mai mica de 6 luni si altor pacienti la indicatia 

medicului. 
     TREBUIE AVUT IN VEDERE: 

- livrarea produselor sanguine pe sectii, sali de operatii se face dupa ce s-a efectuat verificarea 
grupului sanguin + Rh atat al pacientului, cat si al unitatii de PSL, a compatibilitatii la rece si la 
cald prin macrometoda si/sau micrometoda si incalzirea PSL (exceptie face concentratul 
trombocitar); 

- tubulatura pungilor de sange livrate va fi pastrata 72 de ore insotite de o eticheta pe care vor 
fi trecute: nume si prenume pacient, FO, sectia si data livrarii; 

- probele de sange vor fi asezate in frigiderul de probe pacienti in ordine alfabetica si vor fi triate 
la 3 zile, iar probele contaminate (HIV, HCV) se vor pastra separate; 

- pungile de PSL ce au fost transfuzate si returnate la UTS se vor pastra in frigider timp de 3 zile; 
- toti reactivii folositi trebuie introdusi rapid in frigider dupa terminarea manoperelor; 
- in termostat temperatura trebuie sa fie constant 37°C; 



- este interzisa introducerea in termostat al altor probe (ex. baloane pentru hemoculturi …); 
- toate ustensilele de laborator se vor pastra perfect curate pentru a preveni contaminarea 

chimica ce poate duce la aparitia de reactii false; 
- in spatiu (camera) de stocare sange si componente sanguine, temperatura trebuie sa fie intre 

minim +20°C si maxim +24°C; 
- asistentul medical efectueaza comanda de PSL la CHB sub indrumarea medicului coordonator 

UTS, sau a medicului ATI de garda; 
- asistentul medical din UTS cand va raspunde la telefon isi va spune numele si sectia si nu va 

furniza informatii eronate personalului medico-sanitar din spital; 
- de reamintit asistentului medical/medicului care preia unitatea de PSL ce urmeaza sa fie 

transfuzata sa verifice: identitatea pacientului, concordanta datelor dintre FO, fisa pacientului 
transfuzat (atasata la FO) si punga de PSL, iar pentru unitatile de sange  sa nu uite sa efectueze 
cardul ABORh inainte de a atasa transfuzorul. 

 
  Conform Ordinul nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea Unităţilor 
de Transfuzie Sanguină din spitale În vigoare de la 24 octombrie 2006 Publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 870 din 24 octombrie 2006: 
     Art. 6. - În unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară următoarele activităţi: 

a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile 
spitalului; 

b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile 
spitalului; 

c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul 
beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabileşte condiţiile de distribuţie şi 
documentaţia aferentă obligatorie;  

d) efectuarea testelor pretransfuzionale;  
e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;  
f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;  
g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente 

sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu 
această destinaţie; 

h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;  
i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie 

teritorial;   
j) păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor 

pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18°C)  cu 
această destinaţie. 

       Art. 7. - În unitatea de transfuzie sanguină din spital este obligatorie respectarea 
protocolului de teste pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări:  

a) determinarea grupului sanguin ABO şi Rh(D) la pacient; în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de 
până la 6 luni se va efectua şi testul Coombs direct pentru confirmarea grupului sanguin ABO;  

b) în situaţii speciale (nou-născuţi, sugari, copii, politransfuzaţi, femei de vârstă fertilă, transplant, 
imunodeprimaţi, imunizaţi) se impune efectuarea determinărilor de grup sanguin şi în alte 
sisteme antigenice eritrocitare;  

c) depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitari, în cazul pacienţilor imunizaţi şi politransfuzaţi; 
d) verificarea aspectului macroscopic, a integrităţii, grupului sanguin ABO şi Rh(D) la unitatea de 

sânge sau componenta sanguină selectată în vederea efectuării probei de compatibilitate;  
e) proba de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componentă sanguină ce conţine 

eritrocite vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, 
test enzimatic cu papaină la temperatura de 37°C şi test Coombs indirect;  

f) în cazul nou-născuţilor şi sugarilor de până la 6 luni, proba de compatibilitate se va efectua atât 
cu serul pacientului, cât şi cu serul mamei. 



 Art. 8. - Se interzic unităţii de transfuzie sanguină din spital livrarea de sânge total sau de 
componente sanguine către alte spitale, livrarea şi/sau administrarea lor la domiciliul 
pacientului, livrarea de sânge total şi/sau de componente sanguine cu altă destinaţie decât 
administrarea terapeutică în incinta spitalului. 

      Art. 12. - Asistenţii medicali care lucrează în unitatea de transfuzie sanguină din 
spital sunt subordonaţi medicului coordonator şi au următoarele atribuţii:  

a) desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie sanguină din spital, în limitele 
competenţelor lor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator;  

b) efectuează testările pretransfuzionale; 
c) răspund de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale 

provocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a  sângelui total şi a componentelor 
sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale;  

d) supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea unităţii de transfuzie 
sanguină, din spital, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea acestora, 
conform procedurilor standard. 

  Respectă atribuţiile privind evaluarea performanţelor profesionale individuale: 
Îşi însuşeşte şi respectă prevederile Ordinului M.S. 974/2020 privind aprobarea criteriilor 
de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi anume: 
 1. gradul de realizare a atribuţilor de serviciu prevăzute în fişa postului; 
 2. promtitudinea şi operativitatea în realizarea atribuţiilor de serviciu; 
 3. calitatea lucrărilor executate şi/sau a activităţilor desfăşurate; 
 4. disponibilitatea la efort suplimentar; 
 5. disciplina; 
 6. utilizarea echipamentelor şi materialelor cu încadrarea în normativele de consum; 
 7. executarea de lucrări/activităţi complexe; 
 8. propuneri de soluţii noi, motivarea acestora şi evaluarea consecinţelor. 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face o dată pe an pentru toţi angajaţii şi 
în mod excepţional se poate face şi în cursul perioadei evaluate în anumite cazuri. 
     Respecta atributiile privind Sistemul de Management al Calitatii (SMC): 
  - isi insuseste si respecta cerintele procedurilor SMC; 
  - isi insuseste si respecta cerintele Manualului Calitatii; 
  - respecta si aplica procedurile de system/operationale/de lucru existente in spital; 
  - elaboreaza/participa la elaborarea procedurilor de lucru atunci cand este cazul. 
 
     Sa respecte Legea 46/2003 privind Drepturile pacientului :   
  - respecta secretul professional; 
  - respectarea drepturilor pacientului; 
  - sa respecte confidentialitatea informatiei medicale; 
  - sa adopte un comportament nediscriminatoriu. 
 
     Sa respecte Ordinul M.F.P.nr 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial; 
  - respecta Codul controlului intern managerial aprobat in spital; 
  - respecta fisa postului si regulamentele interne; 
  - respecta standardele de control intern managerial si procedurile aferente; 
  - salariatii trebuie sa aiba un nivel corespunzator de integritate profesionala, personala si sa 
fie constienti de importanta activitatii pe care o desfasoara 
 
    
    Sa respecte  H.G. 1048/2006 care  stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul 
individual de protecţie utilizat de lucrători la locul de muncă: 
 



- in sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecţie se înţelege orice 
echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori 
mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de 
muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop. 

- echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în 
conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale. 

 
     Sa respecte   Legea  307 /2006, Cap. II, Art. 22. – fiecare salariat are, la locul de muncă, 
următoarele obligaţii principale: 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, 
sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

b) Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi 
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator 
sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 

d) să comunice,imediat după constatare,conducătorului locului de muncă orice încălcare a 
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricei situaţii stabilite de acesta ca fiind 
în pericol de incendiu,precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de 
apărare împotriva incendiilor; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator,după caz, respectiv cu cadrul 
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea 
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 
oricarui pericol iminent de incendiu; 

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunostinţă, 
referitoare la producerea incendiilor.  

   
Are obligaţia de a respecta prevederile O.U.G. nr. 13/2003 şi Legea nr. 349/2002 
privind interzicerea fumatului în unităţile sanitare. 
Sa indeplineasca şi alte atribuţii suplimentare, desemnate în scris de şeful ierarhic superior şi 
de conducerea unităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare în limita competenţei profesionale. 
Fişa postului este valabilă pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului individual de 
muncă, putând fi reânoită în cazul apariţiei unor noi reglementări legale sau ori de câte ori 
este necesar. 
Răspunde civil, disciplinar, administrativ, sau după caz, penal, de necesitatea, oportunitatea, 
legalitatea şi realitatea activităţii depuse, a rezultatelor obţinute, a documentelor pe care le-a 
întocmit sau la care a participat şi abateri de orice fel care contravin imaginii spitalului. 
 

RESPONSABILITĂŢI GENERALE 
Cunoaşte şi respectă: 
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor 

Gomoiu”; 
• Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”; 
• Codul de Etică al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” ; 
• Fişa postului 
Cunoaşte şi respectă prevederile legale din : 

• Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare; 
• Legea nr.95/2006 – Legea privind reforma în domeniul sănătății ; 
• Legea 46/2003 republicată ; 
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 
organizarea şi funcționarea Ordinului Asistenților Medicali  Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenților Medicali din România; 
 



• Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generalişti,  Moaşelor şi Asistenților Medicali din 
România; 

• Codul de Etică şi Deontologie al asistentului medical, al moaşei şi asistentului medical 
din România; 

• Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare; 

• Ordinul M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, 
dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și 
interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, 
procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, 
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să 
fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare; 

• Ordinul 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; 

RESPONSABILITĂŢI PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII  

• Are responsabilitatea de a cunoaşte şi de a respecta toate cerinţele impuse de Sistemul 
de Management al calităţii implementat în cadrul spitalului; 

• Participă la proiectarea, realizarea şi dezvoltarea Sistemul de Management al calităţii; 
• Îndeplineşte prevederile din documentele Sistemului de Management al Calităţii; 
• Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate, produsele/serviciile 

neconforme. 
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE 

• Gradul de libertate decizională este limitat de atribuţiile specifice postului şi de dispoziţiile 
legale în vigoare la momentul luării deciziei; 

• Nu transmite date sau orice mesaje confidenţiale fără avizul Managerului Spitalului Clinic 
de Copii „Dr. Victor Gomoiu” ; 

• Nu foloseşte numele Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” în acţiuni sau discuţii 
pentru care nu are acordul Managerului; 

 Nume, prenume Semnătura Data 

 
Medic şef secţie 
 

 
- 

  

 
Asistent med. pr. şef  
 

-   

Asistent medical –  
sunt de acord şi îmi asum atribuţiile şi 
responsabilităţile enumerate în prezenta 
fişă de post 
(am primit un exemplar) 

VACANT 
 

  

 


