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TEMATICA

1. Descrierea principalilor indicatori statistici care evalueaza activitatea spitalului
2. Descrierea etapelor principale ale procesului de raportare, semnare cu cardul de sanatate si
prevalidare a datelor clinice catre Autoritatile Competente in domeniul sanitar
3. Elementele principale care stau la baza completarii corecte si complete a Foilor de Observatie
Clinica Generala pentru spitalizarea continua, respectiv Fisa de spitalizare de zi
4. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi
medicale pentru care se solicită reconfirmarea
5. Elementele principale care stau la baza contractarii si decontarii serviciilor de spitalizare
continua si spitalizare de zi, aplicabile unitatii sanitare cu paturi care face obiectul concursului
6. Descrierea principalelor elemente care stau la baza Scrisorii medicale la externare
7. Elementele principale care stau la baza intocmirii documentelor justificative privind
raportarea activitatii de spitalizare continua si spitalizare de zi realizate de catre spital
8. Procedura de eliberare a cardului duplicat catre asigurat
9. Modalitatea de acordare a serviciilor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului
cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

