
 

 

 

Aprob 

Directorul IMSP AMT Botanica 

        __________________Ion NOGAI 

                                                                                                 „____”_____________20____ 

 

F I Ş A  D E  P O S T 

 

Denumirea instituţiei: Asociaţia Medicală Teritorială  Botanica 

Prenume, nume:  

Denumirea funcţiei:  Medic ginecolog al Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor 
Adresa instituţiei medicale: str. Independenței, 28 

  

Fişa postului este elaborată în conformitate cu prevederile Codului Muncii al 

republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 (Monitorul oficial al RM nr.159-162 din 

29.07.2003). Statutul Instituţiei cu modificările şi completările înscrise în registrul de 

stat, prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411- XIII din 28 martie 1995, prevederile 

ordinului MS nr.868 din 31.07.2013 ”Privind organizarea activității Centrelor de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor, Contractul colectiv de muncă ale instituţiei în vigoare. 
 

Principiile de bază: 

1. In funcţia de medic ginecolog al Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor (CSPT) 

este numit un specialist cu instruire şi experienţă corespunzătoare în domeniul sănătăţii 

şi dezvoltării adolescenţilor şi tinerilor şi abilități de comunicare. 

2. Medicul ginecolog al Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor este angajat sau 

eliberat din funcţie de către Directorul AMT în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Relaţii ierarhice şi de colaborare: 

3. Pe funcţiile de bază se subordonează nemijlocit  șefului CSPT. 

 

Funcţiile de bază: 

  4. Medicul ginecolog al CSPT se conduce în activitatea sa de Normele de organizare 

şi funcţionare a Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, standardele de calitate a 

Serviciilor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (SSPT), Conceptul Naţional SSPT şi alte 

acte instructiv-normative în domeniu în vigoare. 

 5. Medicul ginecolog al CSPT, în conformitate cu scopul şi obiectivele de bază ale 

activităţii Centrului, asigură: 

1. Activități instructiv-metodice: 

 - elaborarea planului de activitate în domeniul asistenței sănătății reproducerii cao 

parte componentă a planului de activitate a Centrului; 

 - elaborarea și distribuirea materialelor informaționale și promoționale SSPT ce 

reflectă obiectivele propuse ce țin de sănătatea reproducerii ; 

 - elaborarea și aplicarea unui algoritm și sistem de referință clar în cazul problemelor 



de sănătate a reproducerii; 

 - coordonarea activității medicilor de familie în domeniul sănătății sexual –

reproductive a adolescenților și tinerilor; 

 - conlucrarea cu instituțiile publice și organizațiileobștești în problemelesănătății și 

dezvoltării adolescenților;  

 - informarea șefului CSPT despre starea sănătății reproducerii ș beneficiarilor 

Centrului, despre problemele care există la acest capitol și măsurile necesare pentru 

soluționarea lor; 

 - completarea formelor de evidență necesare, întocmește și prezintă rapoarte statistice 

în conformitate cu formularele și termenii stabiliți de actele normative în vigoare; 

 - elaborarea programelor instructiv-metodice ce țin  de sănătatea sexual-reproductivă 

a adolescneților și tinerilor pentru voluntari, adolescenți, părinții preadolescenților și 

adolescenților, profesori, lucrători medciali, asistenți sociali, alți profesioniști implicați 

în lucru cu adolescenții; 

 - reralizarea  instruirii voluntarilor, activități de supervizare a voluntarilor, trenunguri 

de pregătire  a părinților și profesioniștilor implicați în educația și mlucrul cu 

adolescenții, în domeniul sănătății sexual-reproductive ale adolescenților și tinerilor; 

 - participă la activități de promovare a SSPT printre tineri și membrii comunității. 

2. Activități de prevenție: 

 - realizare unui șir de actvități IEC printre adolescenți (aflați în situații de risc și cei 

fără îngrijirea părinților) ce țin de schimbările pubertare la fete și băieți, sewxualitatea și 

maturitatea; manifestările sexualității și diversifatea sexuala, responsabilitatea personală 

și luarea deciziilor; concepția și evaluarea sarcinii, pregătirea pre-concepțională ; 

metode de contracepție, inclusiv amînarea primului contact sexual; prevenirea infecțiilor 

sexual-transmisibile; etc. (lecții interacive, cliburi școlare, ieșiri în teritoriu). 

 - abordarea subiectelor ce țin de sănătatea sexual-reproductivă a adolescenților și 

tinerilor în cadrul consilierilor individuale și în cupluri, în special: 

 - Consilierea adolescenților, în special a celor ce manifestă un comportament de risc și 

care sunt fără supravegherea părinților, referitor la protejarea contra unei sarcini nedorite 

și a bolilor cu transmitere sexuală. 

 - Consilierea pre-concepțională și formularea recomandărilor în vederea pregătirii 

cuplului pentru o sarcină dorită normală, liniștită și un copil sănătos. 

 -  Consilierea pre-și postavort a adolescenților cu ambii sau fără nici un părinte. 

 - Consilierea pacienților cu dereglări ale funcției reproductive ( infecțiile tractului 

reproductiv, infertilitate, dereglări endocrine) și sexuale; 

 - Consiliere referitor la manifestările sexualității și diversitatea sexuală; 

 - referire la CTVC la HIV și pentru alte ITS în conformitate cu Programeleși 

Ghidurile naționale, cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemice existente etc. 

-Pariciparea la realizarea examinărilor profilactice și screeningurilor ce includ în mod 

obligatoriu evaluarea dezvoltării sexuale (după Tanner) 

3. Prestarea serviciilor medicale:   

a. diagnosticarea, tratamentul și îngrijirea medicală a problemelor depistate, reabilitare și 

referire, la necesitate dispanserizare, ce țin de: 

- Dereglările dezvoltării sexuale  la adolescenți; 



- Dereglări a ciclului menstrual și alte disfuncții ginecologice neuro-hormonale la 

adolescenți, cu referire în caz de necesitate la consultul medicului endocrinolog; 

- Procesele infalmatorii ale organelor genitale feminine, în special vulvovaginite, 

cervicite, maladii inflamatorii pelviene și ITS; 

- Patologia colului uterin , inclusiv referire la testare citologică și colposcopică pentru 

concretizarea diagnosticului, tratament specializat în cazul patologiilor depistate. 

-Patologia glandei mamare (examinarte, referire la mamolog, tratament conservativ în 

caz de mastodinii, mastopatii difuze, lactostază); 

- Disfuncții sexuale; 

- Sarcină, inclusiv diagnosticare, examen și consiliere pre-avort, reabilitare post-avort și 

postnatală, consiliere referitor la întrebările legate de sarcină, naștere, perioada 

postnatală, pregătire psiho-emoțională și informațională a viitoarelormame și 

partenerilor săi pentru sarcină și naștere; 

- Diagnosticarea timpurie și referirea pentru tratament specializat a adolescentelor cu 

tumori, anomalii de dezvoltare și traume ale organelor genitale.  

 

          6.   Ginecologul consultant al Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor respectă 

normativele de timp congorm Normelor de organizare și funcționare a CSPT. 

7. Ginecologul consultant  al Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor este 

obligat să:  

l. respecte cu stricteţe toate prevederile contractului individual de muncă încheiat cu 

administratia institutiei; 

2. execute nemijlocit ordinele și /sau indicaţiile instructiv-metodice parvenite de la 

organele ierarhic superioare;  

3. să coordoneze activitatea moașei/asistentei medicale CSPT și să completeze , să 

mențină corect formularele de evidență statistică medicală; 

4. analizeze sistematic rezultatele activităţii Centrului şi să întreprindă permanent 

măsuri de ameliorare a lor; 

5. participe la toate activităţile instituţiei ce ţin de domeniul său de activitate; 

6. informeze operativ șeful Centrului despre toate  cazurile extraordinare, înregistrate 

la Centru; 

7. să-şi ridice permanent nivelul profesional; 

8. evalueze permanent calitatea serviciilor prestate prietenoase tinerilor cu 

prezentarea informației pentru a fi discutată la Consiliul Medical/ Consiliul Calității; 

9. elaboreze şi prezinte pentru confirmare șefului Centrului planurile anuale şi 

trimestriale de activitate a serviciului și să întocmească veridic și în termenii stabiliți 

rapoartele statistice prevăzute de MS; 
10. asigure păstrarea secretului informaţional la persoanele de care a luat cunoştinţă  

în exercitarea profesiunii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi 

legislaţia privind accesul la informaţii; 

11. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal numai cu consimţământul  

subiectului.  

12. asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal transmise, utilizându se 

mijloace de protecţie criptografică a informaţiei. 



 

 

8. Drepturile: 

   Ginecologul consultant Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor are dreptul să: 

  - dea indicații moașei /asistentei medicale a Centrului și să supravegheze 

executarea lor; 

 - propună noi forme și metode  de organizare a activității Centrului; 

 - obțină informații curente și de perspectivă de la șeful Centrului și de la 

specialistul principal în Sănătatea reproducerii; 

 -ridice nivelul profesional periodic la cursurile de perfecționare; 

 -participe la ședințe de consiliere și calitate de client pentru înlăturarea sindromului 

arderii cel puțin o dată în an.  

 

Responsabilitate: 

Pentru respectarea normelor etice şi deontologice. 

Pentru calitatea şi nivelul prestării serviciilor medicale reeşind din drepturile şi 

obligaţiunile sale. 

Este responsabil de executarea deplină a obligațiunilor sale de serviciu prevăzute 

de Normele de organizare și funcționare a Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor. 

 

Prezentul document se constituie în anexă la contractul individual de muncă şi a fost 

întocmit în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru dosarul său personal, un exemplar 

pentru vicedirector şi unul pentru salariat. 

 

Sunt de acord şi mă oblig să respect cele de mai sus, 

 

 

 

 

 

Semnătura ______________                              data  _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


