
      ATRIBUȚIILE POSTULUI

I. Activitaţi medicale privind asistenţa medicală preventivă:
1. Efectuează examinarea periodică a copiilor, semnalând parinţilor și medicului, după caz, aspectele
deosebite constatate;
2. Depistează tulburarile de vedere (optometrie);
3. Depistează tulburarile de auz (audiometrie tonală);
4. Efectuează triajul epidemiologic tuturor copiilor după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci
cand este cazul;
5. Efectuează si administrează tratamentul prescris în urma cosultaţiei;
6. Urmăreşte şi administrează tratamentul cronic al copilului;
7.  Efectuează  catagarafia  imunizărilor  după  calendarul  vaccinărilor  şi  completează  registrul
vaccinărilor;
8. Efectuează imunizarea corespunzătoare varstei;
9.  Gestioneză  medicamente,  materiale  igenico-sanitare,  instrumentar,  răspunde  de  păstrarea  şi
utilizarea lor în condiţii igenice şi de sterilitate;
10. Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli şi în licee,
întocmind şi fişe de focar (gamaglobulinizare a contacţilor de hepatită virală acută, prelevarea de
tampoane pentru exudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a copiilor  cu pediculoză şi  scabie,
prelevarea  de tampoane de pe echipamentul de protecţie al personalului blocului alimentar şi de pe
instrumentele de lucru ale acestuia;
11.  Participă  împreuna  cu  Şeful  Serviciului  Administrare  Centre  la  întocmirea  meniurilor  si  la
efectuarea  anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentaţii raţionale în
creşă, controland zilnic proprietaţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de
funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar;
12. Efectuează controlul igienico - sanitar al spaţiilor de învăţământ teoretic (săli de clasă sau de
grupă), de cazare (dormitoare) şi al anexelor social-sanitare (grupuri sanitare, spălătorii etc.);
13. Trimiterea la specialiştii din  unităţile de asistenţă   medicală   ambulatorie   de specialitate a
copiilor din  evidenţa  specială,  cu consemnarea rezultatelor      acestor   examinări  în  fişele
medicale;
14. Verifică prezentarea de avize epidemiologice de către copiii care au lipsit o perioadă de peste 3
zile din creşă;
15. Organizează, controlează şi răspunde  de activitatea infirmierelor din subordine;
16. Participă alături de medici  la acţiuni de educaţie pentru sănătate.

II.  Activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă:
1. Asigură copiilor, cadrelor didactice si personalului auxiliar, acordarea primului ajutor în caz de
urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare;
2.  Înştiinţează părinţii/ tutorii/ aparţinătorii în caz de urgenţă;
3. Asigură administrarea tratamentelor curente prescrise copiilor de către medicii de specialitate.

III. Alte activităţi privind buna desfăsurare a activităţii:
1. Activităţi cu caracter antiepidemic;
2. Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate;
3. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
4. Respectă codul de etică al Ordinului Asistenţilor Medicali;
5.  Poartă  echipamentul  de  protecţie  prevăzut  de  regulamentul  de  ordine  interioară,  care  va  fi
schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
6. Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul
de muncă;
7. Prezentarea la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de
calitate impuşi;
8. Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de îngrijire;



     9. Respect regulamentul de ordine interioară, respect normele de protecţia muncii si P.S.I.

Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă:
1.  Să îşi  însuşească şi  să respecte  normele  de securitate  şi  sănătate în  muncă şi  măsurile  de aplicare  a
acestora;
2.  Să  desfăşoare  activitatea  în  aşa  fel  încât  să  nu  expună  la  pericol  de  accidentare  sau  îmbolnăvire
profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
3. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se asigure că mediul
de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de
activitate;
4. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse
de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.


