
Legislație medicală

   LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului

  

   ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003

  

   LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul
sănătăţii

  

   ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a titlului XV &quot;Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi
servicii medicale, sanitare şi farmaceutice&quot; din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii 

  

   ORDIN nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a titlului XV &quot;Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi
servicii medicale, sanitare şi farmaceutice&quot; din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii 

  

   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

  

   ORDIN nr. 961 din 19 august 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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Legislație medicală

   ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 , privind aprobarea Normelor de supraveghere,
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

  

   ORDIN nr. 393 din 27 iunie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1.782
/
576/2006
privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim
de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

  

   ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să
le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

  

   Ordin nr. 384/413/26.03.2009  privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru
servicii medicale.

  

   Lege nr 677 din 21.11.2001  pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date

  

   Ordinul 798/2002  privind introducerea in spitale a formularului FOAIA DE OBSERVATIE
CLINICA GENERALA , Ordin 88/2004 pentru modificarea si completarea
OMSF 798/2002, privind introducerea in spitale a formularului Foaia de Observatie Clinica
Generala

  

   Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care
funcționează în cadrul spitalelor publice
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https://www.hosptm.ro/files/juridic/2016/ordinul_nr._1101_din_07.10.2016.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/78551
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/78552
https://www.hosptm.ro/files/juridic/Ordin384.413-03.2009bilettrimitere.pdf
https://www.hosptm.ro/files/juridic/Lege%20nr%20677%20din%2021.11.2001.doc
https://www.hosptm.ro/files/juridic/o798_2002.pdf

