SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM
JUDETUL HUNEDOARA
Tematica si bibliografie concurs pentru postul de asistent medical debutant PL in cadrul Biroului de
management al calitatii serviciilor medicale
Tematica:
1.Atributiile postului
2. Ordinul MS nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de
evaluare şi acreditare a spitalelor: CAPITOLUL III Standarde pentru acreditarea spitalelor
.CAPITOLUL IV Metode utilizate pentru acreditarea spitalelor
3. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor :Dreptul la confidentialitate , viata privata a
pacientului si la tratament si ingrijiri medicale,consimtamatul pacientului privind interventia
medicala,dreptul la informatie.
4. Legea nr.95 / 2006 actualizata privind reforma în domeniul sănătăţii:Titlul VII-spitale
5 . Ordinul Nr.975 /2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale
în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor
administraţiei publice locale:Art 1-3
6. Ordinul MS nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce
funcţionează în cadrul spitalelor:Art 1- Definiţii .Art 8-Atributiile .Anexa 4 –chestionar de feedback al
pacientului
7. Ordinul MS 386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului nr
46/2003:art 1-16
8. Legea 544/2001, actualizata , privind liberul acces la informatiile de interes public:art 1-22
9. Codul de conduita etica si profesionala al personalului contractual din cadrul Spitalului de
Psihiatrie Zam
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