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Atribuţii pentru  asistentul  medical DEBUTANT generalist 

Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile 

1) participa la desfasurarea activităţilor specifice (implementarea şi derularea) din cadrul programelor 
naţionale şi teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării 
obiectivelor;  

2) colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în 
conformitate cu actele normative în vigoare;  

3) participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere epidemiologică, 
alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;  

4) participa la implementarea, controlează şi evaluează programul naţional de imunizări desfăşurat în 
teritoriul arondat şi verifică prin activităţi de evaluare medicală eficienţa activităţilor specifice;  

5) participă la studiile epidemiologice organizate la nivel naţional sau/şi regional;  

6) solicită din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarului de material biologic pentru 
imunizarea grupelor catagrafiate şi verifică în teritoriu condiţiile de distribuire şi depozitare a vaccinului, 
precum si efectuarea/evidenţa vaccinării; 

 7) organizează, colectează, analizează, verifică, gestionează, interpretează şi diseminează datele privind 
bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu, gestionează registrul judeţean unic pentru 
bolile transmisibile, vaccinări şi reacţii adverse postvaccinale indezirabile, infecţia HIV/SIDA, tuberculoză, 
boli cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale şi situaţii epidemiologice de risc;  

8) verifică modul în care medicii de familie detectează cazurile de boli transmisibile şi raportează datele 
necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;  

9) supraveghează şi verifică modul prin care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind 
diagnosticul clinic şi etiologic pentru bolile transmisibile.  

10) efectuează investigaţii epidemiologice si participa la identificarea măsurilor necesare pentru 
limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi; 

11) monitorizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare din teritoriu şi elaborează 
recomandări administrative si profesionale în cazul riscurilor identificate;  

12) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;  

13) participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar 
internaţional, verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile 
transmisibile; 
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 14) asigură consultanţă privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandă şi aplică măsuri 
de prevenire a bolilor infecţioase ale călătorului, acolo unde acestea există; 

15) verifică şi validează, în colaborare cu personalul compartimentului de statistică, datele legate de 
bolile transmisibile şi infecţioase raportate de serviciile medicale din teritoriu, inclusiv decese; 

 16) efectuează instruirea personalului din unităţile medicale publice şi private, pe probleme de 
prevenire şi control al bolilor transmisibile, infecţiilor nosocomiale, infecţia HIV, tuberculoză, boli cu 
transmitere sexuală, boli infecţioase de import;  

17) organizează activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţă medicală; 

 18) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional specific în conformitate cu metodologiile legale 
elaborate de Ministerul Sănătăţii şi coordonatorii naţionali ai programelor de sănătate;  

19) colaborează cu structurile similare din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii judeţene pentru realizarea unui schimb optim şi util de 
informaţii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de supraveghere a bolilor transmisibile;  

20) participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;  

21) participă la elaborarea documentelor de reglementare pentru furnizorii de servicii medicale 
(evaluarea conditiilor igienico-sanitare in vederea eliberarii ASF-autorizatia sanitara de functionare) 
pentru toate tipurile de unitati sanitare, pentru orice activitati conexe actului medical, pentru 
farmacii/oficine on-line, pentru firme de pompe funebre, camine de batrani, etc.  

22) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul adjunct de sănătate publică, în limitele 
competenţelor profesionale. 

 

 

Medic primar epidemiologie,  

Dr. Boldeanu Lavinia 


