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Avem deosebita onoare să vă informăm că 
 

 Asociatia Auditorilor Interni din Romania (IIA-România) organizează, în perioada 23– 

24 noiembrie 2013, cursul cu tema AUDITUL INTERN AL ACTIVITĂȚII MEDICALE. 

 

Cursul se adresează tuturor auditorilor si simpatizantilor acestei profesii care desfăsoară 

audit în domeniul medical, precum si persoanelor care doresc să-si diversifice 

competentele în acest domeniu   

 

Competente dobândite: cunostintele si abilitătile necesare abordării misiunilor de audit în 

domeniul medical.    

 

Locul de desfasurare al cursului: Bucuresti – Institutul Bancar Roman (IBR), str. Negru Voda, 

nr. 3, sector 3. 

  

Durata: 2 zile 

Perioada: 23 noiembrie (09.00 – 16.00) şi 24 noiembrie (09.00-14.00) 

 

Tematica cursului: 

 

 Prezentarea similitudinilor si confuziilor între auditul intern al activitătii medicale si 

alte tipuri de audit medical (auditul clinic, auditul calitătii serviciilor medicale, auditul în 

vederea acreditării unitătilor sanitare, auditul extern).        

  

 Organizarea actuală a auditului intern în  sistemul de sănătate (Organizarea 

structurilor de audit public intern în sistemul de sănătate. Selecţia, recrutarea auditorilor interni; 

suficienta acestora în sistemul sanitar).                               

  

 Tipuri de unităti sanitare auditabile; obiective si obiecte auditabile utilizabile în 

cadrul misiunilor de audit la diferite tipuri de unităti din sistemul de sănătate: 

o Spital  

o Ambulatoriu de specialitate 

o Cabinet de medicină de familie 

o Serviciu de ambulantă 

o Serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu si iîngrijiri paleative 

o Unitate de recuperare, medicină fizică si balneologie 

o Farmacie 

o Furnizor de dispozitive medicale de recuperare 

 

 Percepţia actuală a procesului de auditare internă de către managerii unitătilor 

sanitare   

                                                

 Studiu de caz – auditul intern al activitătii medicale dintr-un spital clinic de urgentă  

 

Limba: română;   

 

Trainer: Dr. Carmen Lazar, MS 
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Tarif de participare:  400 lei pentru membrii AAIR şi 600 lei pentru persoanele din afara 

asociaţiei;  

Notă: cursul se va ţine dacă se va constitui o grupă de minim 10 participanţi 

 

Inregistrarea participării: persoanele interesate trebuie să anunte Asociatia noastră la nr. de 

tel/fax  031 005 67 89/ 0723.247.300 sau la email office@aair.ro . 

Persoana de contact : Maria Pirvan  

 

Termen de înscriere: Luni 18 noiembrie 

                    achitare : Joi 21 noiembrie 2013 

 

  - Plata se va efectua direct la sediul sau în contul Asociatiei Auditorilor Interni din România 

RO77BACX0000004508589001 deschis la UniCreditTiriac Bank Romania, Sucursala Ion 

Mihalache. Daca organizatia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, asociatia noastră va 

emite si transmite documentele necesare efectuării plătii prin virament bancar.  

 

La finalul cursului se oferă diploma de participare cu 12 puncte CPE. 
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