Denumire contract
Servicii medicale de specialitate, in specialitatea boli infectioase
Descriere contract
Servicii pentru asigurarea cu personal de specialitate, conform OMS nr. 1101/30.09.2016 a
Compartimentului de Prevenire si Limitare a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale in cadrul SCBIBV si
pentru infiintarea si functionarea Comitetului de Prevenire si Limitare a Infectiilor Asociate Asistentei
Medicale.
Atribuţiile medicului de boli infecţioase sau medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor
din cadrul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale:
a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase şi a
stabilirii tratamentului etiologic necesar;
b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de
tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică;
c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în
spital;
d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează activitatea
de avizare a prescrierii acestor antibiotice;
e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară;
f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a
antibioticelor;
g) oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la
cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele
de microbiologie disponibile);
h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice, pentru
pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie;
i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la
antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi;
j) evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia
şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor);
k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a
antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) şi propune managerului
măsuri de îmbunătăţire
Conditii ale contractului:
Prestatorul va efectua un numar de 20 de ore pe luna. Contractul este valabil pana la data de
30.04.2022.
Conditii de participare:
Studii de specialitate - Medic specialist/primar boli infectioase
Prezentul anunt nu constituie in angajament de cumparare din partea noastra. Oferta depusa va fi
semnata si stampilata de emitent si va fi transmisa electronic la adresa de e-mail: achizitii@sbibv.ro
pana la data de 14.01.2022 ora 12.
Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata: 10.080,00 lei

