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FISA   POSTULUI 
 
 Denumirea postului: Registrator medical debutant 

Nume si prenume:  

1.Serviciul ( compartimentul) in care este prevazut postul: Clinica Neurologie II 

2. Cerintele postului: 

2.1. Studii necesare: 

   - pregatire de baza: Studii medii 

   - specializari, perfectionari: cursuri de specialitate in Sanatate 

2.2. Domenii profesionale: Sanatate 

2.3. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului: 

   - in domeniu ( specialitatea postului):  

 

 3. Descrierea atribuţiilor : 

 respectă R.O.I., R.O.F; 

 respectă Codul Etic al Salariaţilor Spitalului şi Codul de Etică şi Deontologie Profesională; 

 cunoaşte, respectă şi aplică protocoalele, procedurile şi instrucţiunile de lucru ale spitalului şi raspunde de 

îndeplinirea lor;  

 cunoaşte şi aplică normele de protecţie a muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI); 

 participă la coletarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală conform protocoalelor, 

procedurilor spitalului şi a OMS 1226/2012, cu modificari şi completări ulterioare; 

 respectă şi aplică Normele tehnice privind curaţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform 

OMS 961/2016, cu modificări şi completări ulterioare; 

 respectă şi aplică Normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

în unităţile sanitare conform OMS 1101/2016, cu modificări şi completări ulterioare; 

 poartă echipamentul de protecţie prevăzut, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea 

igienei şi a aspectului estetic personal;  

 respectă drepturile pacientului şi normele privind confidenţialitatea (este interzisă furnizarea de informaţii 

referitoare la pacienţii internaţi); 

 asigură şi gestionează eficient resursele materiale pentru efectuarea serviciului medical; 

 are un comportament etic faţă de pacient, aparţinătorii acestuia şi faţă de echipa medicală; 

 se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie 

medicala continuă ; 

 respectă programul, conform graficului de lucru întocmit la nivelul sectiei, compartimentului şi 

programarea concediului de odihnă; 

 la începutul şi la sfârşitul programului de lucru semnează condica de prezentă; 

 respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maxima eficienţă timpul de muncă; 

 are obligativitatea prezentării la controlul medical periodic şi a efectuării analizelor medicale în cadrul 

acestui control ( control efectuat de medicul de personal); 

 declară şefului ierarhic superior orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum şi bolile transmisibile 

apărute la membrii familiei; 

 îşi desfaşoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice şi funcţionale; 

 se va supune măsurilor administrative, în ceea ce priveşte îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor/ 

atribuţiilor , prevăzute în fişa postului;  

 are obligativitatea de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a efectua servicii la 

parametrii de calitate impuşi; 

 execută alte sarcini stabilite de şeful ierarhic direct  în limita competenţelor profesionale. 
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Atributii specifice postului: 

 verifica documentele pentru internare si calitatea de asigurat a pacientului; 

 inregistreaza datele pacientilor pentru intocmirea FOCG si FSZ in registrul sectiei si in aplicatia 

informatica; 

 inregistreaza pacientii internati in ziua respectiva si din garda, in opis (numele pacientilor in ordine 

alfabetica), numarul FOCG, salonul si la externarea acestora completeaza data externarii; 

 intocmeste si verifica pe calculator foaia de miscare si alimentatie a pacientilor sectiei respective, 

impreuna cu asistentul sef de sectie; 

 editeaza in calculator biletele de externare si decontul de cheltuieli pe pacient externat; 

 verifica in calculator codurile diagnosticelor de externare si de internare si completeaza in registrul sectiei 

externarile (data, diagnostic de externare, coduri) pentru spitalizarea continua si de zi; 

 indosariaza FOCG si FSZ ale pacientilor externati conform regulilor sectiei; 

 verifica procedurile medicale efectuate pacientilor pe perioada internarii si lista furnizorilor de servicii 

medicale; 

 indruma pacientii la semnarea cu cardul de sanatate a serviciilor medicale acordate acestora pe parcursul 

spitalizarii; 

 la externarea pacientilor verifica setul minim de date la nivel de pacient; 

 primeste si raspunde de conservarea si pastrarea, in conditii optime, pe perioada limitata, a FOCG si FSZ si 

a altor documente medicale, pana la arhivarea acestora; 

 redacteaza copii ale biletelor de externare vechi ale pacientilor si furnizeaza, la cerere, Biroului juridic 

informatii despre pacienti; 

 colaboreaza cu Biroul Evaluare si Statistica Medicala si cu asistentul social al spitalului pentru intocmirea 

unor situatii si a unor raportari statistice; 

 emite si transmite lunar la Serv. Financiar- Contabilitate deconturile de cheltuieli si borderoul aferent 

pentru pacientii externati.  

4. Relatii: 

4.1. Ierarhice: 

    - de subordonare: Asistent Sef Sectie, Medic, Medic Sef Sectie 

    - are in subordine: personal auxiliar sanitar 

4.2.Functionale: cu   serviciile, birourile, compartimentele administrative 

4.3. De colaborare: cu  toate sectiile medicale ale spitalului  

 

 

Medic Sef Sectie, 

 
 

 
Salariat, 

(nume, prenume, semnatura) 

 
Asistent Sef Sectie, 

 

 

 

 

 

Am primit un exemplar din fisa postului si imi asum responsabilitatea indeplinirii sarcinilor ce imi 

revin si consecintele ce decurg din nerespectarea acestora conform ROF/RI, a legislatiei in vigoare si 

legislatiei viitoare in domeniu. 

            

 

Data 


