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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU AVANSARE de o ;l~~ ,,',, -« - .0 '0

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT la REGISTRAT,O-R ::; " :
MEDICAL in LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALt<..~~·:~o:>· · · '

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Laborator de Analize Medicale
Email: smtm.laborator(u~gmaiLcom

Tel/Fax: 0256-435555

TEMATICA:

1. In ce situatii inceteaza calitatea de asigurat si drepturile de asigurare si
cine poate fi asigurat in cadrul sistemului de asigurari sociale?

2. Tipuri de servicii spitalicesti: ce cuprind si care sunt tipurile de
servicii spitalicesti?

3. Ce cuprinde pachetul de servicii de baza si cui se acorda?

4. Cate tipuri de spitale sunt si care sunt acestea?
Descrieti modul de organizare si functionare al spitalelor in functie de

criteriul teritorial si de specificul tehnologiei.

5. Enumerati serviciile care nu sunt decontate din fond de CJAS?

6. In ce situatii nu este necesar biletul de trimitere/internare?



7. Ce conditii trebuie sa indeplineasca furnizorii de servicii medicale,
pentru a intra in relatii contractual cu casele de asigurare de sanatate?

8. Cum se face dovada calitatii de asigurat potrivit fiecarei categorii de
persoane?

9. Ce cuprinde pachetul minimal de servicii si cui se acorda?

BIBLIOGRAFIA:

• LEG E.' 95/2006 actualizata
• OnJin Jlt., 58t di n 08 scptcmbl"ic 20 t ... Pentru aprobarea Normelor

metodologice pentru stablIirea documente!or j ustificative privind
dobândirea calităţii de asigurat

e Ordin 619/3()O/U5/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare În anuI 2014 a Contractului-cadru pentru ani j 2014 - 20 15

e I. IOT AR:\RE nI", ,HIn din IJ mai 2H14 pentru aprobarea pachetelor de
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării

asistenţei medicale În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

pentru anii 2014-2015
e OR HE\ nr. ,l503 din 1 1 dC(,'cmlwÎc 21)1 3 pentru modificarea şi

completarea Ordinulu i ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind
înregist rarea şi raportarea statistică a pacienţi lor care primesc servici i
medicale În regim de spitalizare continuă ş i spitalizare de zi
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