SPITALUL DE BOLI PULMONARE
ORASUL BREAZA

NR. 2405 / 11.10.2017

STR. MIRON CAPROIU; NR.42-46

ANUNT PROMOVARE
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza cu sediul in orasul Breaza, str. Miron
Caproiu nr. 42-46, jud. Prahova, cod fiscal 2843469, in conformitate cu H.G. nr.
286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si cu O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din
unitatile sanitare publice din sectorul bugetar, organizeaza examen de
promovare in grad/treapta profesional superior pentru urmatoarele posturi:
- 1 post, din asistent medical debutant ( PL) in asistent medical (PL) din
cadrul farmaciei cu circuit inchis a Spitalului.
- 2 posturi, din ingrijitoare curatenie in infirmiere din cadrul Sectiei de
pneumologie a Spitalului.
Data, ora si locul examenului de promovare: Examenul de promovare va
avea loc in data de 26 / 10/ 2017, ora 11.00 la sediul Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza.
Conditii de participare: pot participa la examenul de promovare doar
persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii :
a. sa aiba vechimea prevazuta de O.M.S. nr. 1470/2011 ;
b. sa fi obtinut calificativul « foarte bine » la evaluarea performantelor
profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani ;
c. sa aiba referatul de evaluare aprobat de catre managerul Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza.
Dosarul de inscriere: pentru inscrierea la examenul de promovare, candidatii
vor depune la institutie un dosar care va cuprinde urmatoarele acte :
● cererea de inscriere;
● referatul de evaluare intocmit de catre seful ierarhic direct si aprobat de catre
managerul Spitalului de Boli Pulmonare Breaza;

● adeverinta care sa ateste vechimea in munca sau in specialitate;
● copia actului de identitate.
Dosarul de inscriere se poate depune la sediul institutiei in termen de 8 (opt) zile
lucratoare de la aparitia anuntului, in intervalul 11. 10.2017 ora 09.00 –
20.10.2017 ora 14.00.
Tematici si Bibliografie:
Pentru postul de asistent medical farmacie:
TEMATICA GENERALA
1.CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA AL ASISTENTULUI
MEDICAL 2003.
2. O.M.S. 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare:
• Criteriile de definire a infectiei nosocomiale din anexa 1;
• Precautiuni universale – anexa4.
3. O.M.S. 261/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND
CURATAREA, DEZINFECTIA SI STERILIZAREA IN UNITATILE SANITARE.
• Capitolul 1,
• Capitolul 2,
• Capitolul 3.
4. O.U.G. 144/2008 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT
MEDICAL GENERALIST, A PROFESIEI DE MOASA SI A PROFESIEI DE
ASISTENT MEDICAL PRECUM SI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
O.A.M.G.M.A.M.R. DIN ROMANIA.
5. LEGEA 278/2015 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA OUG
144/2008.
6. LEGEA FARMACIEI NR.266/2008.

•

•
•
•
•

BIBLIOGRAFIE:
Maria Ciorapciu, Zenaida Bezdadea, Sanda Voiculescu –
Farmacodinamie si Tehnica Farmaceutica, Editura Didactica si
Pedagogica Bucuresti 1981;
Valentin Stroescu ( coordonator ) – Farmacologie, editia revizuita si
adaugita, Editura All Bucuresti, 2002;
Dumitru Lupuleasa, Cornelia Fica, Sipos Emese – Tehnologie
farmaceutica, Editura carol Davila Bucuresti, 2005;
O.M.S. 1101/2006;
O.M.S. 261/2007;

•
•
•

O.U.G. 144/2008;
LEGEA 278/2015;
LEGEA FARMACIEI NR.266/2008.
TEMATICA DE SPECIALITATE

1.Criterii moderne de clasificare a medicamentelor.
2. Caile de administrare a medicamentelor.
3.Eliberarea medicamentelor in farmacia cu circuit inchis.
4.Eliminarea medicamentelor din organism.
• Definitie;
• Cai de eliminare.
5.Masurarea medicamentelor in farmacie.
• Reguli practice pentru masurare;
• Masurarea in picaturi;
• Masurarea in timpul administrarii.
6.Antibiotice si chimioterapeutice.
• Definitie;
• Mecanisme de actiune;
• Exemple.
7.Analgezice si antipiretice.
• Definitie;
• Mecanisme de actiune;
• Exemple.
8. Antitusive.
• Definitie;
• Mecanisme de actiune;
• Exemple.
9. Expectorante.
• Definitie;
• Mecanisme de actiune;
• Exemple.
10.Antiacide.
• Definitie;
• Mecanisme de actiune;
• Cale de administrare;

•

Exemple.

11. Antidiareice.
• Definitie;
• Mecanisme de actiune;
• Exemple.
12. Preparate perfuzabile.
• Definitie;
• Avantaje;
• Dezavantaje;
• Clasificare;
• Exemple.
13. Conservare pentru preparate perfuzabile;
14. Reactiile adverse alergice ale medicamentelor.
• Definitie;
• Clasificare;
15. Comprimate.
• Definitie;
• Avantaje;
• Dezavantaje;
• Clasificare;
Pentru postul de infirmiera:
1.Note de curs – Programul National de Pregatire a Infirmierelor - OAMGMAMR
2011.
2. Tehnica ingrijirii bolnavului – Lucretia Titirca;
3. Suportul vital de baza;
4. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare;
5. Ordinul nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;
6. Ordinul MS nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale;
7. Ordinul MS nr. 1025 din 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de
spalatorie pentru unitatile medicale;
8. Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Desfasurarea examenului:
Examenul va avea loc la sediul Spitalului de Boli Pulmonare Breaza, in data de
26.10.2017, la ora 11.00 si va consta intr-o proba scrisa.
Fiecare candidat / candidata va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre
subiectele propuse de catre comisia de examinare.
Durata examenului nu poate depasi 3 ore, in functie de gradul de dificultate si
complexitate al subiectelor.
Fiecare membru al comisiei de examinare va nota lucrarea cu un punctaj maxim
de 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul Spitalului de Boli
Pulmonare Breaza, precum si pe pagina de internet in termen de doua zile
lucratoare de la data sustinerii acestuia. Candidatii nemultumiti de rezultatul
obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii
rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Incadrarea in noua functie ca urmare a promovarii examenului de promovare se
face incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc promovarea.

MANAGER INTERIMAR,
ec. Colorian ILIE
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