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1.Scop şi domeniul de aplicare 
Instructiunea de lucru reglementeaza modul de intocmire si actualizare a registrului competentelor 
dovedite ale unitatii sanitare sanatoriale pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale si a 
sigurantei pacientilor dar si a personalului angajat . 
 
 
2. Definiţii şi prescurtări 
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MG = Manager  
RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii 
RA = Responsabil de activitate 
 
 
3. Riscuri asociate procesului  
Riscul de a acorda servicii medicale in lipsa acreditariilor competentelor. 

Riscul de a acorda servicii medicale pacientilor aflati in risc vital fara acreditari specifice. 

Riscul de a prescrie/ utiliza medicatie in afara competentelor.  

 
4. Descrierea competentelor unitatii sanitare sanatoriale  
Unitatea sanitara sanatoriala : Complex Balnear si de Recuperare CAA srl Techirghiol are in vedere 
functionarea in limetele de compteneta cu indeploinierea urmatoarelor caracteristici referitoare la 
calitatea serviciilor de ingrijire a sanatatii astfel :  
 

 acordarea unei ingrijiri adecvate, corecta a pacientilor; 

 disponibilitatea pentru acordarea ingrijirii medicale pentru toti pacientii 

 asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste serviciile medicale acordate 

 eficacitatea si eficienta ingrijirii de sanatate acordate 

 asigurarea unei echitati in ceea ce priveste acordarea ingrijirii de sanatate; 

 ingrijirea de sanatate acordata se bazeaza pe dovezi / cunoastere 

 ingrijirea de sanatate focalizata asupra pacientului, inclusiv integritate fizica, psihologica si sociala 

 ingrijirea de sanatate sa se realizeze cu implicarea pacientului 

 securitatea pacientului devine o prioritate in cadrul ingrijirii medicale de sanatate 

 accesibilitatea / oportunitatea pacientilor de a beneficia de ingrijire de sanatate corespunzatoare 
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Competentele :S.C. Complexul Balnear si de Recuperare C.A.A. SRL asigura ingrijiri medicale curative si 

recuperatorii pentru afectiunile osteoarticulare, afectiuni care prin prevalenta constituie o problema de sanatate 

publica avand ca structura functionala urmatoarele:  

 Sectie sanatoriala recuperare, medicina fizica si balneologie -112 paturi 

 Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie ( baza de tratament)  

 Cabinet de consultatii  

 Sala tratament  

 
5. Validarea competentelor unitatii sanitare  

Complexul Balnear si de Recuperare CAA isi valideaza competentele in continuitatea actului medical 

prin serviciile acordate si prin parteneriate de colaborare cu alte institutii spitalicesti astfel incat sa 

asigure in regim normal un act medical de calitate atat pentru cazurile de complexitate usoara si 

medie cat si pentru cele cu grad inalt de complexitate cu diferite complicatii sau decompensari ale 

unor comorbiditati preexistente , ori de cate ori se solicita.  

Anual CBR CAA solicita  Colegiului Medicilor Constanta si Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România- Constanta confirmarea acreditarii competentelor 

personalului medical. 

Acordarea asistentei medicale in risc vital al pacientului se realizeaza, in limita competentelor, de 

catre o echipa formata din Director Medical si Medic specialist numai in situatia cand acestia se afla la 

sediul CBR CAA. In cazul in care personalul de specialitate nu este prezent acordarea asistentei 

medicale pentru pacientul aflat in risc vital se realizeza de catre serviciul de urgenta accesat de catre 

Receptia complexului conform Registrului parteneriatelor. 

Anual Managerul solicita seviciilor externalizate (Psiholog, Medic infectionist) avizele pentru 

exercitarea profesiei insotite de copii ale instruirii si formarii profesionale ce indeplinesc cumulativ 

creditele EMC pentru dovedirea competentelor.  
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Managerul solicita departamentului de resurse umane dovada cerificării/recertificării, pentru”Suport 

avansat al vieții”(ALS), la fiecare 2 ani, pentru toți medicii care desfășoară activitate în spital. 

Managerul solicita dovada cerificării/recertificării, pentru”Suport vital de bază”(BLS), la fiecare 2 ani, 

pentru toți medicii, asistenții medicali, infirmiere, personal auxiliar medical, personal nemedical, care 

desfășoară activitate în spital. 

In vederea continuitatii actului medical, ingrijirii medicale si sigurantei pacientului privind riscul 

infectios se vor incheia contracte de sevicii externailzate cu Psihlog si medic Infectionist. 

Anual Managerul solicita personalului medical Avizele/ Autoriatiile/ Cerificatele/ Diplomele ce atesta 

competente suplimentare dobandite in urma instruirii si formarii profesionale si solicita, dupa caz, 

Colegiului Medicilor Constanta si Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România- Constanta confirmarea acreditarii competenetelor personalului medical 

intocmit de deparatmentul de resurse umane in Lista personalului medical al Complexului Balnear si 

de Recuperare CAA Srl Techirghiol. Ca anexa la prezentul document.  

Limitele competentelor medicale validate de Complexului Balnear si de Recuperare   

S.R.L  sunt depasite in cazul situatiilor de risc vital in conformitate cu Legea 95 / 2006  

 
6. Responsabilitatii  

Managerul :  

 Dispune anula completarea listei  competentelor personalului medical al complexului  

 Dispune departamentului de resurse umane eventual corespondenta cu autoritatile 
competente in vederea certificarii competentelor perosnalului dovedite prin inscrisuri 

Responsabil registrul de competente ale perosnalului complexului :  

 Intocmeste lista cu peronalul medical si nemedical conform cu anexa  

 Actualizeaza orice modificare survenita si dovedita prin inscrisuri ;  

 Intocmeste adresele de corespondenta in vederea confirmarii competentelor de catre 
institutiile abilitate  

 
 
7.Indicatori de eficienta si eficacitate  
Nr crt Denumire Registru Indicatori de eficienta Indicatori de eficacitate 

1 Registrul competentelor 
dovedite  

Numarul de competente acreditate / Numarul 
de specialitati functionale x 100% 

Eficacitatea:Functionarea 
specialitatilor din 
autorizatia de functionare 
a unitatii sanitare Numarul de competente acreditate pentru 

risc vital  / Numarul de speciliatati functionale 



 
INSTRUCTIUNE DE LUCRU  IL-AD - 12 

INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA 
REGISTRULUI COMPETENTELOR UNITATII 

SANITARE SANATORIALE   

Ed:1/ 
07.01.2019 

Rev:1/ 
07.10.2019 

Pag.5/6 Ex.nr.: 

Complex Balnear și de Recuperare C.A.A. S.R.L. 
 

 

x 100 % sanatoriale   

Numarul de competente acreditate pentru 
prescriere medicatie / Numar de specialitati 
functionale x 100% 

Numarul de competente acreditate pentru 
prescriere conform ghid   / Numarul de 
speciliatati functionale x 100 % 

 
 



 

 

 
 
REGISTRUL COMPETENTELOR DOVEDITE ALE PERSONALULUI DIN CADRUL CBR CAA 
 
NR. 

CRT. 
DEPARTAMENT/ 

FUNCTIA DE  
CONDUCERE 

NUME PRENUME FUNCTIA / 
SPECIALITATEA 

COMPETENTE 
PROFESIONALE 
SUPLIMENTARE 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.    
 

9.     

10. 
   

 

 


