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1.Scop şi domeniul de aplicare


Prezenta instructiune de lucru are scopul de a asigura suportul necesar in vederea
determinarii, colectarii de date corespunzatoare, pentru a intocmi registrul privind
evidenta certificarilor, avizelor si autorizatiilor si a registrului privind competentele de la
nivelul CBR.


Intocmirea si actualizarea celor doua registre reprezinta o dovada a tinerii sub control
a aspectelor care definesc aceste procese.



Instructiunea de lucru presupune respectarea unei reglementari de tip procedura, atat
din punct de vedere al riscului generat cat si din punct de vedere al indicatorilor de
eficienta si eficacitate



Instructiunea se aplica in tuturor compartimentelor functionale din cadrul CBR si este
gestionata de catre compartiment secretariat, avize, arhiva.

2. Definiţii şi prescurtări
MG = Manager
RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii
RA = Responsabil de activitate – secretarul
CSAA = compartiment secretariat, avize arhiva
CBR = Complex Balnear si de Recuperare CAA
3. Riscuri asociate procesului
 Riscul de functionarea a CBR fara cu incalcarea cerintelor legale si de depasire
a termenelor legale de depunere a documentelor in vederea prelungirii avizelor ,
autorizatiilor


Riscul depasirii limitelor de competenta

4. Descriere
a) Fiecare compartiment ofera secretarului documentele si informatiile necesare in
vederea completarii registrelor;

b) Registrele concentreaza informatii documentate asupra proceselor care mentin
functionarea CBR, referitoare la competente, avize, certificari si autorizatii necesare
prestarii de servicii medicale in conformitate cu reglementarile legale pentru scaderea
impactului si probabilitatii de aparitie a riscurilor.
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Competente
1. CBR este o unitate sanitara sanatoriala cu paturi ce isi desfasoara activitatea in
Techirghiol, Strada Victor Crimescu nr.40A, organizată cu avizul Ministerul Sanatatii nr
3887/ 03.03.2017 cu specialitate in spitalizare continua: Recuperare, Medicina Fizica si
Balneologie
2. CBR colaboreaza pe linie profesionala cu institutii de profil si are relatii
contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate Constanta. Activitatile organizatorice si
functionale cu caracter medico-sanitar din unitate sunt reglementate si supuse
controlului Ministerului Sanatatii.
3. CBR are ca domeniu de competenţă:
 Acordarea de servicii medicale in spitalizare de continua, preventive si curative in
specialitatea Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie cu utilizarea Ghidului privind
prescrierea si utilizarea medicamentelor precum si cu autorizatia de functionare avizata
de Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.
4. CBR

raspunde, in conditiile legii, pentru calitatea in ingrijirea sanatatii, pentru

respectarea conditiilor de cazare, igiena si de prevenire a infectiilor IAAM,
precum

si

pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor. In acest scop,

conducerea CBR are obligatia de a asigura conditiile corespunzatoare obtinerii
autorizatiei de functionare precum si implicarea in procesul de evaluare in vederea
acreditarii conform standardelor ANMCS conform Ordin nr. 446 / 2017.
5. CBR in acordarea serviciilor are in vedere functionarea in limitele competentelor si
indeplinirea urmatoarelor caracteristici referitoare la calitatea serviciilor, astfel:
 acordarea unei ingrijiri preventive si curative adecvate, corecte a pacientilor;
 disponibilitatea pentru acordarea ingrijirii pentru toti pacientii CBR;
 asigurarea unei continuitati a serviciilor medicale sanitare sanatoriale 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 focalizata pe pacient, inclusiv integritate fizica, psihologica si sociala;
 ingrijirea de sanatate sa se realizeze cu implicarea pacientului;
 securitatea pacientului devine o prioritate in cadrul ingrijirii medicale;
 accesibilitatea/oportunitatea pacientilor de a beneficia de ingrijire corespunzatoare;
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6. CBR isi validează competenţele în continuitatea actului medical prin serviciile
acordate ṣi prin parteneriate de colaborare cu alte instituţii spitaliceṣti astfel încât să asigure în
regim normal ṣi de urgenţă un act medical de calitate atât pentru cazurile de complexitate
usoară ṣi medie, cat si pentru cele cu grad înalt de complexitate cu diferite complicaţii sau
decompensări ale unor comorbidităţi preexistente, ori de câte ori se solicită. Cazurile, pe
perioada spitalizarii, care nu sunt de competenţa CBR se redirecţionează, dupa caz, către un
un alt serviciu specializat, conform

IL-AD-06 “Registrul serviciilor externalizate si

parteneriatelor de colaborare”.
Anual Managerul CBR solicita personalului medical Avizele pentru exercitarea
profesiei insotie de copii ale instruirii si formarii profesionale ce indeplinesc cumulativ
creditele EMC si solicita, dupa caz, Colegiului Medicilor Constanta si OAMGMAM din
România- Constanta confirmarea acreditarii competenetelor personalului medical.
Anual Managerul CBR solicita seviciilor externalizate (Psiholog, etc) Avizele pentru
exercitarea profesiei insotite de copii ale instruirii si formarii profesionale ce indeplimesc
cumulativ creditele EMC.
Managerul CBR solicita dovada cerificării/recertificării, pentru ”Suport avansat al
vieții” (ALS), la fiecare 2 ani, pentru toți medicii care desfășoară activitate în spital si Suportul
de bază al vieţii (BLS) la fiecare 2 ani, pentru tot personalul medical si nemedical care
desfășoară activitate în spital.
In vederea continuitatii actului medical, ingrijirii medicale si sigurantei pacientului
privind riscul infectios unitatea sanitara are constituit un compartiment CPIAAM cu medic
epidemiolog angajat.
Documentele personalului CBR se arhiveaza, gestioneaza si verifica la BMCSM .
Prescrierea medicamentelor in CBR este acordata in limitele competentelor
specialitatilor si a ghidurilor nationale anuale de prescriere si utilizare a medicatiei.
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. In cazul in care personalul de specialitate
nu este prezent, acordarea asistentei medicale pentru pacientul aflat in risc vital se
realizeza de catre serviciul externalizat de permanenta cu Asociatia Urgpres Dobrogea si
serviciul 112 accesat, dupa caz de catre Receptia CBR.Limitele competentelor medicale
validate de CCR sunt depasite in cazul situatiilor de risc vital.
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5. Controlul informatiilor documentate - Registru
a) Decizia privind intocmirea registrelor apartine managerului astfel incat informatiile
pe care le furnizeaza partilor interesate sa fie usor de parcurs si sa ofere o imagine
de ansamblu ce poate fi extrasa imediat asupra procesului descris.
b) Registrul devine o informatie documentata in momentul in care parcurge etapele
privind:
1.1.1. modul de actualizare, responsabilul cu actualizarea
1.1.2. modul de difuzare catre partile interesate- responsabil de difuzare,
1.1.3. modul de pastrare , responsabil de arhivare
c) Pentru fiecare registru introdus responsabilului de proces mentine sub control prin:
i. stabilirea formatului
ii.

stabilirea mediului suport

iii. Codificarea daca este cazul
iv. Identificarea modificarilor fiind o cerinta esentiala ;
d) Registrele sunt disponibile in cadrul compartimentului secretariat, avize, arhiva:
e) Protejarea asupra confidentialitatii datelor din registrele intocmite se precizeaza
prin decizia de punere in aplicare a registrului respectiv;.
f)

Accesul la registrele se face controlat;

g) Accesul la aceste evidente a altor persoane se poate face numai cu acordul

managerului;

6. Mod de completare
Registrele se completeaza electronic, se imprima pe suport de hartie si se
pastreaza intr-un dosar dedicat acestei activitati, impreuna cu copiile documentelor
inregistrate si anexele acestora (avize, autorizatii).
Registrele se completeaza ori de cate ori este nevoie pe baza autorizatiilor si
avizelor primite de responsabilul numit cu completarea si actualizarea registrului.
Se completeaza datele necesare in fiecare coloana conform cerintei stabilite,
evitand descrierile redundante.

IL-AD–05

INSTRUCTIUNE DE LUCRU
INTOCMIREA SI ACTUALIZARE
REGISTRU AVIZE SI AUTORIZATII
SI
REGISTRU COMPETENTE

Ed:1/
07.01.2019

Rev:1/
01.10.2019

Pag.6/7

Ex.nr.:1

COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

7. RESPONSABILITATI
RMC
 Raspunde de coordonarea procesului de intocmirea si actualizare a
Registrului autorizatiilor, avizelor si certificarilor la nivelul CBR si a Registrului
competente ;
 transmite date pentru intocmirea diverselor rapoarte de analiza periodica (
anul , semestrial, trimestrial , etc. ) a cerintelor entitatilor ce supervizeaza
autorizatiile, avizele sau certificarile
 modifica si aplica corectiile in cazul schimbarii proceselor
 implementeaza corectiile necesare ;
 transmite compartimentelor implicate corectiile care se impun
 elaboreaza planul de masuri pentru conformare in cazul neindeplinirii
cerintelor reglementate ;
 urmareste actiunile intreprinse.
Secretar


intocmeste registrele prin inscrierea competentelor si a certificarilor,

avizelor si autorizatiilor;
 monitorizeaza valabilitatea autorizatiilor, avizelor si certificarilor CBR
 centralizeaza rapoartele de analiza a cerintelor supervizorilor autorizatiilor,
avizelor sau certificarilor
 Planifica actualizarea acestora;
 comunica coordonatorilor compartimentelor functionale necesitatea reinnoirii
ceritificarilo, avizelor, autorizatiilor
Manager :
aproba instructiunea de lucru si raportul anual privind analiza instructiunii
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8.Indicatori de eficienta si eficacitate
Nr crt

Denumire Registru

Indicatori de eficienta

Indicatori de eficacitate

Numarul de avize, autorizari,

Eficacitatea instructiunii

certificari inscrise in registru/ Numarul de lucru prin verificarea

1

total de avize, autorizari, certificari

cunostintelor personalului

necesare functionarii CBR x 100 [%].

privind aplicarea acesteia

Numarul de verificari efectuat/ Numar
de verificari planificat x100 [%]

Cod formular
F-IL-AD-05-01

Denumire formular
Registrul autorizatiilor, avizelor, certificatelor

F-IL-AD-05-02

Raport anual de analiza privind validarea procedurii de catre
BMCSM pentru implementarea IL – Intocmirea si actualizarea
registrului avize si autorizatii in anul 2019

F-IL-AD-05-03

Registrul competentelor

