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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE REFERENT DEBUTANT/ECONOMIST 

DEBUTANT - SERVICIUL DE EVALUARE ŞI STATISTICĂ MEDICALĂ 
 
TEMATICĂ: 
 
I. STATISTICĂ SANITARĂ 
1. Definiţie. 

2. Obiect. 

3 .Metodă. 

II.SISTEMUL INFORMAŢIONAL SANITAR 
1. Definiţia sistemului în general. 

2. Structura internă a unei organizaţii (sistem): subsistemul decizional, operaţional şi    informaţional. 

3. Principiile sistemului informaţional sanitar. 

4. Evidenţele primare şi tehnico-operative auxiliare de la nivelul: 

          - cabinetului medical al medicului de familie 

          - cabinetului medical al medicului de întreprindere 

          - cabinetului de ftiziologie 

          - cabinetului de oncologie 

          - cabinetului de nutriţie şi diabet  

          - cabinetului de psihiatrie 

          - cabinetului de obtetrică – ginecologie 

          - cabinetului de pediatrie 

          - alte cabinete. 

5. Organizarea fişierului central din ambulatoriul de spital. 

6. Evidenţele primare şi tehnico-operative auxiliare de la nivelui spitalului/sanatorului. 

III.DEMOGRAFIA 

1. Numărul şi structura populaţiei(pe medii, genuri, grupe de vârstă). 

2. Natalitatea şi fertilitatea:  

         - definiţie 

          - surse de informaţii 

          - indicatori utilizaţi în măsurarea şi analiza natalităţii şi fertilităţii. 

3. Mortalitatea generală:  
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        - definiţie 

        - surse de informaţii 

        - indicatori utilizaţi în măsurarea şi analiza mortalităţii  

4. Motralitatea infantilă: 

         - definiţie 

        - surse de informaţii 

        - indicatori utilizaţi în măsurarea şi analiza mortalităţii infantile. 

5. Mortalitatea maternă prin avort şi risc obstetrical direct: 

         - definiţie 

         - surse de informaţii 

         - măsurare 

6. Mortinatalitatea şi mortalitatea perinatală 

         - definiţie 

        - surse de informaţii 

        - măsurare 

IV. MORBIDITATEA 

1. Morbiditatea: 

        - definiţie 

        - studiul statistic al morbidităţii. 

2. Incidenţa morbidităţii 

        - definiţie 

        - unităţile de observare 

        - documente de înregistrare şi raportar 

          - indicatori folosiţi în măsurarea incidenţei. 

3. Morbiditatea cu  ITM  şi invaliditate , morbiditatea spitalizată 

         - definiţie 

         - unităţi de observare 

         - documente de înregistrare şi raportare. 

4. Codificarea cauzei de deces: 

         - definiţii de termeni 
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         - reguli de diagnostic şi codificare în ICD – 10  

         - codificarea duală  

         - clasificarea Australiană a procedeelor 

         - clasificarea DRG. 

V.ECONOMIE SANITARĂ 

1. Aspecte generale de economie sanitară: 

        - definiţie 

        - obiect 

        - scop  

        - metodă 

2. Indicatorii de performanţă ai spitalului: 

        - utilizarea paturilor 

        - durata medie de utilizare 

        - rulajul bolnavilor  

        - alţi indicatori de evaluare ai activităţii spitaliceşti. 

3. Cheltuieli bugetare: 

        - pe spital (total şi medicamente) 

        - pe pat  (total şi medicamente) 

        - pe bolnav  (total şi medicamente) 

        - pe o zi de spitalizare (total şi medicamente) 

4. Indicatori de eveluare ai activităţii altor unităţi sanitare: 

         - dispensar medical 

         - dispensar policlinic 

         - alte unităţi. 
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CONDUCEREA, 


