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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE
__________ ASISTENŢI MEDICALI - INFORMATICA SI STATISTICA
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TEMATICA

R ecoltarea produselor biologice
A dm inistrarea m edicam entelor
-

H em oragiile in prim a ju m atate a sarcinii
H em oragiile in a doua ju m atate a sarcinii
E clam psia
H em oragiile in ginecologie
L egea drepturilor pacientului
Etica si deontologia in exercitarea profesiei de asistent m edical generalist
C lasificarea internaţionala a bolilor - principii generale V esiunea C IM 10- A M
U tilizarea D R G

-

P ersoanele asigurate - dovada calitatii de asigurat

- M odalitatea de colectare si raportare a seturilui m inim de date la nivel de pacient
necesare raportării, pentru decontare, in baza legislaţiei in vigoare

BIBLIOGARFIA
TEHNICI DE EVALUARE SI ÎNGRIJIRI ACORDATE DEASISTENTII
MEDICALI
Ghid de nursing - LUCRETIA TITIRCA
EDITURA VIATA MEDICALA ROMANEASCA
URGENTE MEDICO CHIRURURGICALE LUCRETIA TITIRCAEDITURA VIATA MEDICAL
Ordinul Ministerului Sanatatii 1782/ 28. Decembrie.2006 privind
înregistrarea si raportarea statistica a pacienţilor care primesc servicii
medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi
Ordonanata de Urgenta 144/2008 privind exercitarea profesiei de Asistent
Medical Generalist, a profesiei de Moaşa si a profesiei de Asistent Medical,
precum si funcţionarea O.A.M.G.M.A.M.R
Ordinul Ministerului Sanatatii nr.l 126/2012 - pentru aprobarea Normelor
Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicala
Ordinul Ministerului Sanatatii 388/186/2015 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a H.G 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de
servicii si a Contractului Cadru
Ordinul 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă
şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
ORDIN CNAS nr. 1225/26/03/2013 privin regulile de validare a cazurilor
spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a
cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea
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