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REGISTRATOR MEDICAL

1. Manuale de specialitate pentru operare pe calculator si lucru in Word, Excel, Windows

XP, Windos 7, Adobe Reader

2. Legea nr.9512006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare:

Titlul VII- spitale, Titlul VIII Cap.ll-persoane asigurate, Titlul IX- Cardul european gi cardul

nafional de asigurdri sociale de sdndtate;

3. Ordin CNAS nr.154912018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea

documentelor justificative privind dobdndirea calitafli de asigurat.

4. Ordinul nr. 559 din 5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice gi a

modalitdJilor de eliberare gi utilizare ale cardului european de asigurdri sociale de sdndtate gi pentru

aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurdri sociale

de s[n[tate, precum gi a instrucfiunilor de completare gi a modalit[1ilor de eliberare gi utilizare ale

acestuia

5. Legea nr. 10212005 privind infiinfarea, organizarea gi func{ionarea Autoritafli Nalionale

de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal

6. Ordinul 17821576 12006 modificarile si completarile ulterioare privind inregistrarea si

raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si

spitalizare de zi.

T.Ordinul nr.64112021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al

datelor clinice gi medicale la nivel de pacient pentru cazurlle spitalizate in regim de spitalizare

continud gi de zi, precum gi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de

vedere al datelor clinice gi medicale pentru care se solicitd reconfirmarea.

8.HG nr.69612021 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru care

reglementeazd condiJiile acorddrii asistenfei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor

medicale, in cadrul sistemului de asigurlri sociale de sdndtate pentru anii202l-20229. Legea nr.

4 6 I 2003 drepturile pacientului.

l0.Ordinul nr.l490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de

performanta ai managementului spitalului.

ll.Ordinul nr.110012005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se ellbereaza

pacientului pentru serviciile medicale primite.


