
FIŞA POSTULUI 
STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL 

 
ATRIBUTII : 
∗ Analizează activitatea medicală desfăşurată în cadrul  Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie 

Constanţa, însuşindu-şi fluxul informaţional; 
∗ Raportează, la începutul lunii, către Serviciul Statistică al Direcţiei de Sănătate Publică  

Judeţeană, “operativa” care cuprinde:  
∗ Primeşte lunar din secţii foile de observaţie ale pacienţilor externaţi în luna precedentă şi 

completează centralizatorul de morbiditate; 
∗ Cunoaste si face raportarile prin program SIUI catre CJAS Constanta 
∗ Efectueaza lunar indicatorii de management ai spitalului pe care ii aduce la cunostinta lunar 

managerului si directorului medical 
∗ Urmareste corelarile intre programul Hipocrate si SIUI 
∗ Analizeaza si centralizeaza fisele de satisfactie ale pacientului informand lunar directorul 

medical  
∗ Tine permanenta legatura cu sectiile anuntand orice informatie ce conduce la buna desfasurare 

a actului medical si activitatii spitalului 
∗ Anunta organele in drept in cazul in care pacientul nu are documente de identitate 
∗ Colaboreaza strans cu serviciul internari pentru a cunoaste activitatea desfasurata la acest nivel 
∗ Informează şeful ierarhic despre activitatea desfăşurată; 
∗ Participă la programele de pregătire organizate în cadrul serviciului, preocupându-se de 

îmbunătăţirea permanentă a pregătirii profesionale; 
 

∗ Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venirea şi plecarea de la 
serviciu; 

∗ Să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării 
activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform 
reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă 
raportarea se face numai în format electronic; 

∗ să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează 
un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma 
informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure 
confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;  

∗ să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să 
le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare;  

∗ să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de 
primiri urgenţe, cu evidenţierea numărului cazurilor internate, în condiţiile stabilite prin norme;  

∗ să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate 
acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale 
acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către 
casele de asigurări de sănătate; 

 


