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BIBLIOGRAFIA
Pentru concursul de ocupare a functiei de asistent medical sef pe spital, din
Spitalul de boli cronice Smeeni judetul Buzau
A. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI :
• Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si
completarile ulterioare – totlul VII- spitale;
• OUG nr. 144/2008 privind exercitatea pofesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical,
precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din romania;
• Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere,
prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile
sanitare;
• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
• Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi
private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc,
metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul
care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi
eficienţei procesului de sterilizare;
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• Legea nr. 46/2003, Ordinul MS nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor
de aplicare a legii si drepturilor pacientului;
• Ordinul MS nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitati medicale;
• Ordinul MS nr. 979/2004 privind eliberarea autorizatriei de libera
practica ;
• Hotararea nr. 2 / 2009 privind adoptarea Codului de etică si deontologie
al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din
România ;
• Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor
consiliului etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice;
• Ordinul nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare in
anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016, modificata si completata,
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului- cadru care
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 – 2017 .

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
• Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management
Managementul spitalului, editura Public H.Press,2006, Bucuresti;

Sanitar-

Manager,
Dr. Bioing. Dobrescu Marilena
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