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PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA FORMĂRII PROFESIONALE PENTRU 

PERSONALUL MEDICAL DIN DOMENIUL SANITAR PENTRU A 

ASIGURA IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII  

IN SISTEMUL DE SĂNĂTATE 

 

- ASPECTE GENERALE -  

  

  

11..  EEccoonnoommiiaa  bbaazzaattăă  ppee  ccuunnooaașștteerree  

Putem defini economia bazată pe cunoaștere ca fiind acea economie in cadrul careia cunoasterea 

reprezinta resursa cea mai importanta sau resursa cheie.  

Acest lucru se intampla datorita multor factori dintre care cei mai importanti sunt: dezvoltarea 

rapida in ceea ce priveste domeniul IT&C, cresterea vitezei de dezvoltare a noilor tehnologii, 

concurenta si competitia la nivel global, liberalizarea pietelor, cresterea calitatii vietii.  

Există doi  factori principali care determină modificarile ce au loc în societate, făcând astfel trecerea 

de la o economie de tip industrial la o economie bazată pe cunoaștere: 

 Cresterea si dezvoltarea tehnico-științifică 

 Procesul de globalizare 

11..11..  CCrreesstteerreeaa  ;;ii  ddeezzvvoollttaarreeaa  tteehhnniiccoo--șșttiiiinnțțiiffiiccăă  

Cresterea tehnico-științifică reprezintă dezvoltarea științelor si tehnologiilor, dezvoltare a cărui ritm 

este exponențial. 

Această crestere în domeniul științei și tehnologiei a adus foarte multe schimbări si modificari în 

ceea ce privește modul de organizare și de funcționare al societății: 

 Noile tehnologii sunt din ce in ce mai productive, permitand astfel firmelor sa vinda 

produse din ce in ce mai bune, la preturi  din ce in ce mai mici. 

 Investițiile cele mai atrăgătoare sunt cele din domeniile high-tech. In acest fel, firmele 

devin din ce in ce mai interesate de inovare. 

 Dezvoltarea TIC determină creșterea comunicării între oameni, dezvoltarea de noi tipuri 

de afaceri (ex: e-commerce), dezvoltarea de centre de informare on-line.  

 Societatea devine treptat mult mai alerta la problemele existente. Informatia devine mult 

mai accesibila oamenilor ceea ce presupune ca acestia se pot informa si exprima mult 

mai usor.  
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 Datorita dezvoltarii stiintei, tot mai multe persoane sunt angajate in dezvoltarea de 

activitati noi. Pentru a deveni un bun specialist, o persoana are nevoie de din ce in ce mai 

multi ani de pregatire. 

11..22..  CCee  eessttee  pprroocceessuull  ddee  GGlloobbaalliizzaarree  ??  

Procesul de globalizare nu este un proces nou, dar este rezultatul unor modificari la nivelul 

economiei mondiale ce s-au accentuat in ultimii ani. Ridicarea barierelor vamale, aparitia firmelor 

multinationale, cresterea competitiei pe pietele interne si externe, cresterea importantei resurselor si 

a modului in care acestea sunt consumate, toate acestea reprezinta atit cauze cit si efecte ale 

globalizarii. 

Cum informatia devine un bun din ce in ce mai valoros trebuie in primul rand sa protejam 

informatia si trebuie in continuare sa investim si sa dezvoltam scoala de IT.  Majoritatea investitiilor 

trebuie orientate catre domeniile high tech cat si foarte important investitiile in cercetare si 

dezvoltare, instruire si industria de software. 

Astfel va trebui sa existe o crestere a capitalului uman prin cresterea standardului invatamantului, 

va trebui sa se dezvolte infrastructura in ceea ce priveste comunicarea si va trebui sa fie crescut 

accesul la internet al populatiei. 

22..  CCee  eessttee  ffoorrmmaarreeaa  pprrooffeessiioonnaallăă  îînn  ggeenneerraall??    

Formarea profesionala poate fi definita ca fiind o procedura prin care o persoana dobandeste o 

calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform legislatiei in vigoare. 

De asemenea, formarea profesionala trebuie inteleasa ca o activitate prin care o persoana, avand 

deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale. 

 

Formarea profesionala se organizeaza pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii cuprinse in 

"Clasificarea Ocupatiilor din Romania" - COR, pe baza standardelor ocupationale si a clasificarilor 

elaborate de comitetele sectoriale. 

22..11  FFoorrmmaarreeaa  pprrooffeessiioonnaallaa  vvss  ppeerrffeeccttiioonnaarreeaa  pprrooffeessiioonnaallaa  

Prin formarea profesională se urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi, în timp ce prin 

perfecţionare profesională se urmăreşte îmbunătăţirea capacităţilor existente, aceasta din urmă 

fiind văzută uneori ca un stadiu în formarea profesională si anume cel al acumulării de cunoştinţe 

profesionale suplimentare formării de bază. 

Formarea profesionala poate fi definita si ca fiind un ansamblu de acţiuni care determină ca 

persoanele să-şi realizeze cu competenţă cerinţele funcţiilor lor actuale. Astfel competenţa 

presupune următoarele:  

 un volum de cunoştinţe deja dobândite care vor fi imbuntatite si perfectionate conform 

noilor tehnologii si noilor evolutii, în concordanţă cu natura sarcinilor ce urmează a fi 

îndeplinite în cadrul profesiei /postului respectiv;  
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 experienţă practică de rezolvare a sarcinilor, prin activitate concretă realizată în condiţii de 

muncă reale;  

 un ansamblu de atitudini conducând spre mobilizarea persoanei în sensul realizării eficiente 

a sarcinilor solicitate.  

Din această perspectivă, putem defini formarea profesională ca fiind reprezentată de acţiuni 

instructive, dirijate şi concordante, care au ca obiective  

a) asigurarea unui volum de cunoştinţe şi a unei experienţe practice şi  

b) dezvoltarea unui set de aptitudini şi a unui model atitudinal, toate necesare pentru realizarea 

în condiţii de eficienţă a cerinţelor unei profesii.  

 

22..22  PPrrooggrraamm  ddee  ffoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallaa  eeffiicciieenntt  ssii  bbaazzaatt  ppee  rreezzuullttaattee  

Practic atunci cand se construieste un program de formare profesionala pentru a fi eficient si bazat 

pe rezultate ar trebui sa fie luate in considerare urmatoarele aspecte:  

a) in primul rand trebuie ca la sfarsitul programului de formare profesionala persoanele 

participante sa isi formeze anumite deprinderi si competente practice;  

b) cunoştinţele teoretice evidentiate în cadrul programului de formare profesionala trebuie să 

fie în strânsă legătură cu latura practică a programului;  

c) conţinuturile aplicaţiilor din cadrul programului de formare trebuie să fie in concordanta cu 

tehnologiilor moderne, să nu fie depăşite;  

d) conţinuturile şi metodele folosite in cadrul programului de formare profesionala trebuie să 

ţină cont de nivelul cursanţilor;  

e) în cadrul instruirii cursanţii trebuie să facă aplicaţii, să producă, să experimenteze sa lucreze 

efectiv conform competentelor pe care le vor acumula; 

 

33..  AAvvaannttaajjeellee  ffoorrmmăărriiii  pprrooffeessiioonnaallee  îînn  ggeenneerraall  

Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în dezvoltarea resurselor 

umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe. În acelaşi timp, este 

important să se promoveze calitatea ofertei de formare şi să se asigure relevanţa acesteia în raport 

cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanei prin dezvoltarea unui set de aptitudini şi a unui 

model atitudinal, toate necesare pentru realizarea în condiţii de eficienţă a cerinţelor unei profesii. 

În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă 

de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere. 

Majoritatea ocupaţiilor au înregistrat schimbări în conţinutul muncii. Factorii cauzatori de 

schimbare în conţinutul activităţilor sunt: adaptarea la nevoile clienţilor, creşterea competiţiei şi 

retehnologizările. 

La nivel personal, indivizii vor trebui, si ei, sa se adapteze noilor schimbari. Angajatii vor deveni 

din ce in ce mai apreciati pentru calitatile native: creativitate, spontaneitate, rapiditatea in luarea 

deciziilor.  
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Principalele competenţe asociate schimbărilor din conţinutul muncii sunt: lucrul cu computerul şi 

tehnologiile informaţionale, rezolvarea problemelor apărute, managementul resurselor şi 

comunicarea. Apare astfel necesarul de formare - nevoia de actualizare a competenţelor forţei de 

muncă prin formare continuă.  

Pentru o instituţie publică sau pentru o companie care doreşte ca angajaţii săi să fie mai performanţi 

şi mai eficienţi, un curs de formare profesionala reprezintă o investiţie bine făcută şi fiabilă. În plus, 

având angajaţi posesori ai unei diplome recunoscuta la nivel national si international  există garanţia 

că vor fi reduse pierderile de timp datorate lacunelor de cunoştinţe în domeniu.  

O companie nu mai poate fi competitivă acum fără a investi în tehnologie, iar calculatorul a devenit 

un instrument indispensabil pentru foarte mulţi angajaţi din cadrul unei companii. Utilizarea 

eficientă a acestui instrument este esenţială pentru a creşte productivitatea companiei şi a-i 

maximiza profiturile. Prin instruirea angajatilor in cadrul unui curs de formare profesionala 

angajaţii vor fi  mai multumiţi de rezultatele muncii lor, se va remarca scăderea cheltuielilor, 

creşterea productivităţii, a responsabilităţii acestora.  

Pentru angajator, un curs de formare profesionala finalizat cu un certificat recunoascut national si 

international confirmă faptul că potenţialii angajaţi au un nivel de cunoştinţe recunoscut, relevant şi 

măsurabil. 

Printre avantajele aduse de un program de formare profesionala  amintim:  

 Duce la reducerea costurilor  

 Creşte randamentul investiţiilor  

 Stabilirea unui nivel la care se raportează cunoştinţele pentru noii angajaţi  

 Ajută la formarea unui nivel ridicat de cunoştinţe în cadrul organizaţiei  

 Ajută la motivarea salariaţilor  

 Conduce la creşterea productivităţii, adăugând un plus de competitivitate companiei  

 Confirmă faptul că un angajat sau un candidat pentru un post în cadrul companiei are 

cunoştinţe de bază în operarea computerului 

 Asigură o folosire eficientă a resurselor alocate instruirii personalului, în condiţiile stipulate 

de noul Cod al Muncii 

 Constituie o bază solidă de cunoştinţe pentru specializări ulterioare  

 Reprezintă o investiţie la fel de importantă ca investiţiile în hardware şi software, asigurând 

utilizarea eficientă a acestora 

 Fidelizează angajaţii  

 Reprezintă dovada competenţei folosită cu succes atât la angajare cât şi în programele de 

restructurare 

 Reprezintă o armonizare între nevoile angajatorilor şi abilităţile angajaţilor  

 Constituie o aliniere a companiei la standardele internaţionale privind forţa de muncă  

 Certificã acelaşi standard de competenţă indiferent de naţionalitate, rezidenţă, educaţie, 

vârstă sau sex. 
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 Pentru multi, aceste noi cunostinte deschid si alte orizonturi, asigurand integrarea individului 

in economia bazata pe cunoastere 

 

44..  NNooiillee  tteehhnnoollooggiiii  ––  eeHHeeaalltthh  ssii  tteelleemmeeddiicciinnaa  

Prin intermediul tehnologiei doctorul, farmacistul sau spitalul de care apartii iti pot oferi servicii de 

sanatate mai bune si mai eficiente. Datorita serviciilor electronice de sanatate doctorii pot accesa 

informatiile medicale ale pacientilor mult mai rapid si pot oferi prescriptii si retete direct catre 

farmacisti, pot avea acces mult mai rapid si direct la rezultatele pacientilor.  

eHealth inseamna instrumentele TIC si serviciile IT pentru sanatate. Indiferent daca aceste servicii 

sunt folosite de experti si profesionisti in domeniu sau direct de catre pacienti instrumentele TIC si 

serviciile IT pentru sanatate joaca un rol important in imbunatatirea cetatenilor.  

44..11  MMaaii  bbiinnee  iinnffoorrmmaattii  

Sistemele de e Sanatate ofera pacientilor informatii detaliate asupra tratamentelor, a starii lor de 

sanatate si referitor la imbunatatirea nivelului de calitate al vietii si face lucrurile mai usoare pentru 

asistenti si doctori pentru a avea acces la informatii si la partajarea acestora cu pacientii. Utilizarea 

dosarului electronic permite doctorului sa aiba acces la informatii istorice referitoare la starea 

pacientului mult mai usor decat informatiile pe hartie. Situatia unui pacient poate fi monitorizata de 

la distanta. Instrumentele informatice pot ajuta pacientii sa inteleaga mai usor situatia lor si sa faca 

schimb de informatii si de experienta cu persoane aflate in aceeiasi situatie ca si ei.  

44..22  MMaaii  eeffiicciieennttii  

Intotdeauna resursele vor fi limitate, insa serviciile eSanatate ofera eficienta si productivitate 

crescuta. Inregistrarile electronice fac mai usor planificarea intalnirilor cu pacientii, tinerea 

evidentelor istorice si se asigura de faptul ca pacientii sunt informati corespunzator asupra situatiei 

lor. Atunci cand vorbim de prevenirea anumitor posibile probleme serviciile eSanatate pot ajuta 

foarte mult, de exemplu prin asigurarea unei vaccinari corecte a copiilor in functie de varsta lor. 

Datorita acestor imbunatatiri asistentii si doctorii pot raspunde mai rapid si eficient cererii 

pacientilor si pot acoperi astfel mult mai rapid si eficient costul noilor tratamente avansate. 

44..33  GGrriijjaa  ffaattaa  ddee  ppaacciieenntt  

Implementarea serviciilor eSantate vor construi o relatie mai buna cu pacientul. Astfel asistentii si 

doctorii pot deveni mai flexibili, mai comunicativi si pot raspunde prompt solicitarilor diferite ale 

pacientilor. Acum pacientul trebuie sa se duca la doctor sau doctorul trebuie sa se deplaseze la 

pacient, insa datorita serviciilor eSanatate aceste deplasari pot fi reduse si se poate realiza o 

diagnosticare a pacientului de la distanta in functie de simptomele acestuia. 

Dosarul Electronic al Pacientului şi calitatea registrelor clinice sunt instrumente eficiente pentru a 

sprijinii şi documenta sistematizat procesul de asigurare a calităţii  serviciilor medicale pe întregul 

episoade de îngrijire. Dosarul Electronic al Pacientului împreună cu prescrierea electronică au arătat 

rezultate în îmbunătăţirea calităţii, de exemplu înlăturarea erorilor din medicaţie. Mai mult, acestea 

vor furniza mai multe informaţii pacienţilor despre servicii şi calitate. Pe termen lung pot fi 

integrate şi sisteme de suport a deciziei clinice. Acestea vor îmbunătăţii calitatea, ghidând 
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personalul medical pe baza standardelor, protocoalelor şi a traseelor clinice pentru episodul de 

îngrijire medicală 

Dosarul Electronic al Pacientului joacă un rol foarte important în depistarea precoce a bolilor. Mai 

mulţi medici pot avea acces la dosarul electronic al pacientului. Pacientul ar putea beneficia astfel 

de o a doua opinie în ceea ce priveşte un anumit diagnostic şi chiar tratament. Pe baza informaţiilor 

de statistică sanitară se vor putea dezvolta programe coerente de prevenţie. Astfel decidenţii din 

sănătate vor pute lua decizii în timp util.  

 contribuie direct la îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a coerenţei episodului de îngrijire 

medicală. Acest obiectiv se va atinge prin introducerea dosarului electronic al pacientului, 

prescripţiei electronice şi a cardului electronic naţional de sănătate; 

 se vor îmbunătăţi comunicaţiile între toate părţile implicate în serviciile de sănătate 

 trebuie să contribuie la accesul rapid şi sigur al cetăţenilor şi sau al pacienţilor la propriul 

dosar de sănătate şi de asemenea la informaţii privind serviciile şi calitatea îngrijirilor 

medicale. 

 trebuie să se asigure instrumentele pentru o mai bună administrare şi management al 

serviciilor de sănătate. 

44..44  OO  ppiiaattaa  eeuurrooppeeaannaa  

Asistenta medicala este o responsabilitate in cadrul Uniunii Europene. Rolul Comisiei Europene 

este acela de a ajuta organizatiile nationale sa colaboreze, sa faca schimb de experienta astfel incat 

cresterea referitoare la serviciile de sanatate sa fie exponentiala. In cadrul sectorului de sanatate din 

Europa toti actorii implicati se lovesc de foarte multe provocari. Lucrand impreuna si datorita 

schimbului de informatii aceste provocari pot fi depasite. 

Activităţile din cadrul serviciilor de îngrijire medicală sunt realizate din ce în ce mai des prin 

cooperarea dintre mai multe persoane şi instituţii. Acestea se fac şi datorită creşterii gradului de 

specializare a activităţilor medicale. De aceea, pentru a asigura calitatea serviciilor medicale 

furnizate pacienţilor, trebuie avută în vedere o realizare coerentă a diverselor activităţi medicale din 

cadrul unui serviciu medical. 

Creşterea cererii de comunicare a informaţiilor medicale dintre diverse persoane şi instituţii 

presupune o utilizare mai eficientă a acestor informaţii. Această cerere poate fi realizată doar prin 

utilizarea judicioasă a tehnologiei informaţiilor digitale (i.e. utilizarea informaţiilor medicale în 

format electronic). 

O creştere a utilizării TIC nu este un scop în sine. TIC trebuie să reprezinte mijloacele prin care se 

asigură diferite obiective din domeniul sănătăţii: 

 Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii în condiţiile 

compatibilităţii sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană 

 Oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate; 
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 Dezvoltarea programelor de prevenţie şi de depistare precoce a bolilor; 

 Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale din mediul rural 

 Participarea personalului sanitar la un program de educaţie continuă  

 

44..55  AApplliiccaaţţiiii  ddee  tteelleemmeeddiicciinnăă  

Pe termen scurt şi mediu vom asista la apariţia unui mare număr de aplicaţii de telemedicină. Ele 

vor fi utilizate în situaţii de urgenţă, pentru a reduce timpul în care competenţa medicală poate 

interveni cu o conduită adecvată în diagnostic sau tratament, în transmiterea unor date privind starea 

de sănătate, în obţinerea celei de a doua opinii din partea unui specialist etc.  

Tot mai multe aplicaţii vor fi consacrate monitorizării la domiciliu, inclusiv a bătrânilor, îngrijirilor 

medicale personalizate, sistemelor de asistare de la distanţă a deciziei medicale, unor proceduri de 

teleconsult, telediagnostic etc. 

Aceste aplicaţii vor trebui integrate cu sistemul informatic al sănătăţii, cel puţin cu dosarul 

electronic de sănătate al fiecărui cetăţean şi vor trebui să respecte standardele convenite 

Telemedicina – furnizarea de la distanță a serviciilor medicale – poate contribui la îmbunătățirea 

calității vieții cetățenilor europeni, atât pacienți cât și cadre medicale, oferind în același timp 

posibilitatea de a răspunde provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate. 

Telemedicina poate ameliora accesul la tratament specializat în zone unde nu există suficienți 

specialiști sau unde accesul la serviciile medicale se face cu dificultate. Telemonitorizarea poate 

îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu boli cronice, reducând astfel numărul de internări în spital. 

Serviciile de tipul teleradiologiei și al teleconsultațiilor pot contribui la scurtarea listelor de 

așteptare, pot optimiza utilizarea resurselor și pot ajuta la creșterea productivității.  

Telemedicina înseamnă furnizarea de servicii de asistență medicală, bazată pe utilizarea TIC, 

în situații în care cadrul medical și pacientul (sau două cadre medicale) se află în locații 

diferite. Aceasta presupune transmiterea în siguranță a datelor și informațiilor medicale, pentru 

prevenirea, diagnosticarea, tratarea și urmărirea pacienților.  

Atât pentru cadrele medicale, cât și pentru pacienți, evaluarea adecvată a necesităților și acțiunile de 

formare profesională vor juca un rol important în garantarea faptului că există competențele 

necesare și obișnuința de a utiliza instrumentele caracteristice, precum și a unei înțelegeri corecte a 

contextului de interacțiune în care acestea funcționează. 

 

55..  NNeecceessiittaatteeaa  iinnssttrruuiirriiii  îînn  TTIICC  

Instrumentele corespunzătoare pe bază de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) vor ajuta 

la furnizarea de servicii adecvate, sigure, în siguranţă şi de bună calitate către cetăţeni. În acelaşi 

timp, va fi oferit sprijinul necesar pentru personalul din sectorul sanitar, astfel încât să se asigure o 

continuitate a asistenţei şi a siguranţei pacienţilor, iar cetăţenii să aibă acces la instrumentele 

potrivite. 
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Tehnologia TIC va fi utilizată ca un instrument strategic la toate nivelurile sistemului de asistenţă 

medicală, iar resursele din sănătate vor fi utilizate mai eficient şi mai eficace. 

 Cetăţenii, pacienţii şi aparţinătorii acestora se vor bucura de acces rapid, fără probleme la 

informaţii complete privind asistenţa medicală, problemele de sănătate şi starea lor de 

sănătate. Aceştia se vor bucura de servicii de bună calitate şi vor fi implicaţi în mod activ în 

îngrijirea şi tratamentul lor, conform abilităţilor proprii şi situaţiei respective; 

 Personalul medical va avea acces la soluţii eficiente, inter-operabile de e-Sănătate, care 

garantează siguranţa pacienţilor şi le face mai uşoară munca de zi cu zi; 

 Autorităţile şi alte organisme responsabile pentru furnizarea asistenţei medicale vor avea 

instrumente de TIC corespunzătoare pentru monitorizarea problemelor de siguranţă şi 

calitate a îngrijirii, şi pentru sprijinirea funcţiilor de management şi de administrare a 

resurselor 

 

55..11  TTIICC  ––  uunn  iinnssttrruummeenntt  uunniivveerrssaall,,  ccaarree  ooffeerrăă  nnooii  ppoossiibbiilliittăăţţii  

În prezent, tehnologiile TIC sunt utilizate aproape în tot sistemul sanitar, în moduri diferite şi pentru 

scopuri diferite. Faţă de alte sectoare, IT este folosit mult mai puţin în sănătate. 

TIC nu a fost niciodată folosit la potenţialul său maxim. Până în prezent, doar anumite domenii din 

sectorul sanitar au utilizat tehnologii TIC. 

Multe dintre instrumentele TIC sunt utilizate doar pentru o mică parte din sarcinile pe care le-ar 

putea prelua, iar interoperabilitatea este foarte limitată. 

De asemenea, investiţiile în IT nu au fost însoţite de dezvoltarea competenţelor utilizatorilor. În 

plus, costurile privind mentenanţa şi operarea post-implementare au fost de cele mai multe ori 

subestimate. 

55..22  TTIICC  îînnttrr--oo  nnoouuăă  ppeerrssppeeccttiivvăă  ooppeerraaţţiioonnaallăă  ssttrraatteeggiiccăă  

Este nevoie de eforturi susţinute pentru îmbunătăţirea utilizării TIC în sănătate. Tehnologiile TIC 

moderne fac posibile lucruri care în trecut păreau imposibil de realizat: organizarea, coordonarea şi 

furnizarea de asistenţă medicală, cercetarea clinică în moduri greu de imaginat în trecut şi cu costuri 

rezonabile. 

Cetăţenii, pacienţii joacă un rol activ în definirea noilor moduri de furnizare a serviciilor, în funcţie 

de nevoile şi de cerinţele lor: 

 Proceduri simple de găsire şi contactare a unităţilor care furnizează diferite tipuri de îngrijiri; 

 Acces la informaţii privind nevoile de îngrijire, simptome, afecţiuni şi tratament; 

 Informaţii privind opţiunile disponibile de îngrijire, disponibilitatea lor şi rezultatele de până 

acum; 

 Alegeri în sănătate; informaţii privind garanţiile privind îngrijirile acordate; 

 Acces fără probleme la informaţii stocate în format electronic privind diagnosticele, 

rezultatele testelor, măsurile adoptate şi medicamentele prescrise; 

 Accesul la informaţii privind drepturile pacienţilor; 
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Din punctul de vedere al personalului din sănătate, beneficiile pot fi enumerate după cum 

urmează: 

 Informaţiile stocate într-un anumit loc al sistemului serviciilor de sănătate pot fi utilizate şi 

în alte locuri, după caz, în orice moment şi fără dificultăţi de ordin tehnic; 

 Comunicarea dintre pacienţi şi furnizorii de servicii de sănătate poate avea loc în anumite 

cazuri prin mijloace electronice, prin poştă electronică securizată, de exemplu; 

 Furnizorii de servicii medicale, unităţile de asistenţă, pacienţii şi familiile acestora vor putea 

comunica unii cu alţii prin mijloace noi: videoconferinţe şi alte mijloace de comunicare; 

 Se poate beneficia de consultaţii medicale de la distanţă; 

 Informaţiile înregistrate legate de îngrijiri şi tratament pot fi utilizate pentru alte scopuri: 

pentru management, pentru urmărirea tratamentului, pentru cercetare, dezvoltare, asigurarea 

calităţii; 

 e-Educaţie este o nouă modalitate de organizare şi implementare a unor programe de 

formare medicală continuă; 

Soluţiile eficiente şi inter-operabile de e-Sănătate pot reduce numărul de ore de lucru petrecute 

pentru sarcini administrative, ceea ce înseamnă mai mult timp dedicat pacienţilor. De asemenea, 

pot reduce incidenţa tratamentelor greşit administrate, pot promova participarea mai activă a 

pacienţilor şi o mai bună accesibilitate. 

55..33  AAssppeeccttee  cchheeiiee  aallee  ppeerrssppeeccttiivveeii  ooppeerraaţţiioonnaallee  ssttrraatteeggiiccee  îînn  TTIICC  

Întărirea statutului pacientului şi o mai bună participare a acestuia la actul medical 

Statutul pacienţilor şi al familiilor lor în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de sănătate trebuie să 

fie întărit, aceştia trebuie să aibă acces mai bun la informaţii privind actul medical. Trebuie să fie 

făcute eforturi în direcţia implicării şi participării mai active a pacienţilor şi familiilor lor în 

domeniul sănătăţii, ceea ce va avea impact asupra utilizării crescute a soluţiilor de TIC şi asupra 

accesului acestora la diverse informaţii utile. 

 

Furnizarea de servicii de asistenţă medicală fără limite operaţionale, administrative sau 

geografice 

Mobilitatea populaţiei a crescut ca urmare a mutării studenţilor pentru educaţia universitară, 

schimbărilor de locuri de muncă şi de reşedinţă, etc. Serviciile de sănătate trebuie să fie capabile să 

funcţioneze fără întrerupere chiar şi pentru persoanele care se mută sau locuiesc în mai mult de un 

singur loc. De asemenea, serviciile de asistenţă pentru nevoile specifice de îngrijiri trebuie să poată 

fi furnizate în mai mult de o singură unitate de asistenţă medicală, care este, de exemplu, 

specializată pentru anumite tipuri de îngrijiri. 

 

Instrumente de lucru mai bune pentru personalul din sănătate 

Utilizarea tehnologiilor TIC în sistemul românesc de asistenţă medicală este inegală şi relativ 

scăzută. De aceea, este nevoie de un acces mai bun, egal la soluţiile eficiente de e-Sănătate. 

Instrumentele de lucru trebuie să fie nu numai uşor de utilizat, dar trebuie să simplifice şi 

procedurile obişnuite de lucru în domeniul sănătăţii. Instrumentele trebuie să aibă o interfaţă 

comună pentru utilizatori, posibilitate comună de acces, funcţii de securitate şi comunicare comune. 



 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!   Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 
Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul 

informatizării sistemului sanitar” 

Accesibilitatea şi serviciile pot fi mult îmbunătăţite cu ajutorul TIC. La fel şi competenţele şi 

capacităţile personalului din sănătate, prin sisteme specializate de suport decizional bazate pe 

cunoaştere. 

 

Management eficient al resurselor şi eficienţă economică în serviciile de sănătate 

Soluţiile TIC au fost utilizate în procesele de planificare, management şi monitorizare a serviciilor 

de sănătate. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a soluţiilor e-Sănătate în aceste domenii sunt 

esenţiale. Reducerea timpilor de aşteptare, coordonarea îngrijirii pacienţilor şi reducerea poverii 

administrative a personalului din sănătate sunt doar câteva dintre efectele benefice ale utilizării TIC. 

Principala problemă este că investiţii în hardware nu merg întotdeauna mână în mână cu 

implementarea unor sisteme informatice complexe funcţionale care să asigure interoperabilitatea, 

lipsa de coordonare între diversele proiecte informatice şi lipsa resurselor umane corespunzătoare. 

Nivelul scăzut de cunoştinţe IT pentru utilizatorii viitori în domeniul TIC poate să fie depăşit prin 

programe de instruire pentru utilizatori, organizate pe durata implementării sistemelor informatice 

de la nivelul furnizorilor de servicii de sănătate.  

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile şi standardele informatice specifice domeniului 

sanitar trebuie să devină parte integrantă a procesului educaţional şi al programelor de 

instruire pentru toate tipurile de personal din domeniul sănătăţii.  

Pentru a se bucura de beneficiile aplicării tehnologiilor de TIC, inclusiv Dosarul electronic al 

pacientului, este necesar ca personalul din domeniul sănătăţii să devină utilizatori competenţi 

ai sistemelor IT care sunt utilizate în prezent şi a celor care vor fi implementate. 

Educaţia bună a utilizatorilor trebuie să fie bazată pe cunoştinţe mai vaste de informatică medicală 

în rândul personalului medical. Aceste cunoştinţe trebuie să derive în mod ideal din curricula de 

bază pentru educaţia medicală. Într-o anumită măsură, efortul educaţional va consta din instruire 

clinică şi educaţie profesională continuă a personalului şi/sau a utilizatorilor. 

 În contextul strategiei generale de informatizare a sectorului public, Guvernul şi spitalele trebuie să 

stabilească un obiectiv specific de a include calificările IT în educaţia medicală de bază. Aspectele 

specifice legate de sectorul sanitar trebuie să fie incluse în educaţia medicală. 

Guvernul şi spitalele se vor angaja să furnizeze o gamă largă de cursuri de formare 

profesională în informatica medicală şi vor asigura includerea competenţelor sau 

cunoştinţelor de IT în educaţia medicală universitară. 

 

55..44  CCaarrdduull  nnaaţţiioonnaall  ddee  ssăănnăăttaattee    

Completarea automată a datelor de identificare ale pacientului în aplicaţiile informatice ale 

furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice. 

Furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice se vor putea dota cu cititoare de card-uri electronice 

în scopul optimizării introducerii datelor despre pacient în sistemul informatic propriu al 

furnizorilor.  
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Furnizorii nu vor mai fi nevoiţi să introducă manual datele de identificare ale pacientului în sistemul 

informatic propriu, acestea putând fi preluate direct de către sistemul lor informatic de pe card-ul 

naţional de sănătate, prin intermediul unui cititor de carduri electronice. 

In situaţii de urgenţă, furnizorul de servicii medicale de urgenţă va putea citi de pe card-ul de 

sănătate al pacientului informaţiile medicale cu rol cheie în acordarea serviciilor de urgenţă, pentru 

preîntâmpinarea potenţialelor situaţii de incompatibilitate între situaţia medicală a pacientului şi 

procedurile sau medicamentele administrate în procedura de urgenţă. Aceasta funcţionalitate este 

importantă ţinând cont că în situaţii de urgenţă pacienţii au o dificultate sporită în a furniza aceste 

informaţii, fiind vitală mai ales în situaţia în care posesorul card-ului şi-a pierdut cunoştinţa şi deci 

nu poate furniza aceste informaţii. Se creează astfel premisele pentru o acţiune eficientă în cadrul 

procedurilor de urgenţă, putându-se astfel salva un număr important de pacienţi. 

 

55..55  SSiisstteemmuull  ddee  pprreessccrriippţţiiee  eelleeccttrroonniiccăă  ((eePPrreessccrriippţţiiee))  

 

Prescripţia electronică este unul dintre obiectivele de dezvoltare a sistemului informatic din sectorul 

sanitar din România. Obiectivul pentru ePrescripţie este mai presus de toate: 

 Posibilitatea de a utiliza sistemele specializate pentru monitorizarea interacţiunilor posibile 

ale produselor medicale; 

 Scăderea posibilităţii de falsificare sau folosire abuzivă a prescripţiei medicale; 

 Scăderea ratei de eroare, creşterea siguranţei şi eliberării rapide a produselor medicinale sau 

manipularea simplificată generală a unei prescripţii; 

 Îmbunătăţirea confortului pacientului – produsul medicinal poate fi rezervat pentru un 

pacient într-o anumită farmacie, iar riscul de vizită fără succes la farmacia care nu are 

produsul medical respectiv în stoc scade; 

 

55..66  ..  DDoossaarruull  eelleeccttrroonniicc  aall  ppaacciieennttuulluuii  ((EEHHRR))  

O înregistrare electronică de sănătate se referă la dosarul medical al pacientului în format digital. 

Sistemele de înregistrări electronice de sănătate coordonează stocarea şi accesarea înregistrărilor 

individuale, asistate pe calculator. Înregistrările electronice de sănătate sunt accesate pe un 

calculator, adesea prin intermediul unei reţele. Dosarul electronic poate fi format din mai multe 

înregistrări electronice de sănătate care provin din multe surse şi locaţii diferite. 

Datele care pot fi incluse în înregistrările electronice de sănătate pot fi de tipul: istoricul medical, 

alergii, imunizări, rezultate la testele de laborator, radiografii, facturi pentru serviciile prestate şi 

indicaţii terapeutice. 

55..77  AAvvaannttaajjeellee  îînnrreeggiissttrrăărriilloorr  eelleeccttrroonniiccee  ddee  ssăănnăăttaattee  

Reducerea costurilor 

Una dintre sursele majore ale costurilor ridicate în sănătate este constituită de procedurile de 

imagistică. Accesul la imaginile stocate ale pacientului este o modalitate eficientă de a evita 

procedurile de investigaţie imagistică scumpe. O altă sursă de economisire este reducerea erorilor 

medicale, care pot conduce la îngrijiri costisitoare. 
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Îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor 

Un sistem EHR poate ajuta la reducerea numărului de erori medicale prin suportului decizional pe 

care îl oferă personalului din sănătate. Accesul rapid la literatura de specialitate şi la practicile 

medicale cele mai bune din medicină permit creşterea eficacităţii în sănătate. 

 

Promovarea medicinii bazate pe dovezi 

Înregistrările electronice de sănătate oferă acces la cantităţi impresionante de date clinice pentru 

cercetare, ceea ce poate accelera nivelul de cunoştinţe privind practicile medicale eficace.  

Aceste beneficii pot fi atinse doar dacă sistemele EHR sunt inter-operabile şi distribuite la nivel 

mare (la nivel naţional), astfel încât să se poată face schimb de informaţii între diferitele sisteme. De 

asemenea, este esenţială utilizarea celor mai bune practici în inginerie şi informatica medicală, 

pentru a evita violarea intimităţii şi afectarea pacienţilor. 

 

Portal de sănătate 

Nevoia unui Portal naţional de sănătate pentru cetăţeni a fost recunoscută deja şi se fac planuri de 

dezvoltare a acestuia. 

Portalul cetăţenilor are ca scop funcţionarea ca o poartă de comunicare şi interacţiune cu sistemul 

sanitar. Portalul va accepta solicitările cetăţenilor, va oferi informaţii şi îi va sprijini în navigarea 

prin sistemul serviciilor medicale. 

Serviciile electronice vor fi oferite pentru cetăţeni prin intermediul portalului, cum ar fi informaţii 

privind starea de sănătate – în special prevenţia şi stil de viaţă sănătos – comunicarea cu medicii 

de familie, programări, vizualizarea rezultatelor testelor de laborator, etc. 

Un alt canal de comunicare este Forumul e-Sănătate, având ca scop funcţionarea ca un portal 

pentru personalul din sănătate pe probleme cum ar fi standardizarea, dezbateri şi publicarea 

standardelor naţionale şi a ghidurilor naţionale, precum şi ca sursă de suport profesional prin 

informaţii şi alte instrumente relevante pentru activitatea lor. 

 

Ca atare, al doilea element care va necesita investiţii este reprezentat de existenţa unei 

tehnologii informatice şi de comunicare adecvate, care însă nu va fi suficient decât cuplat cu 

capacitatea şi complianţa personalului de a utiliza aceste facilităţi.  

 

Resursele umane sunt cele mai importante componente in furnizarea de ingrijiri de sanatate.  

 

O caracteristica importanta a sistemelor de sanatate care au reusit sa asigure o buna calitate a 

serviciilor de sanatate consta in preocuparea centrala pentru formarea, instruirea si planificarea 

resurselor umane. 

Educatia medicala continua a medicilor specialisti este o conditie fundamentala pentru mentinerea 

calitatii practicii medicale. Participarea medicilor specialisti la astfel de programe de educatie 

medicala continua trebuie incurajata si inregistrata. 
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Asistentele medicale reprezinta cel mai numeros grup de persoane care acorda ingrijiri in domeniul 

sanitar. Cu toate acestea contributia lor la politica medicala si la acordarea de ingrijiri medicale la 

toate nivelele este subdezvoltata. 

 

66..  RReezzuullttaatteellee  aașștteeppttaattee  

Tehnologiile informatice sunt o dimensiune obligatorie a sistemului de sanatate. Prin tehnologiile 

informatice se pot salva sume importante de bani, contribuind totodata la cresterea calitatii 

serviciilor de sanatate. 

 

Cuvantul de ordine in ceea ce priveste solutia informatica dedicata domeniului medical este 

eficientizarea. Eficientizare prin cresterea calitatii actului medical, prin reducerea costurilor, precum 

si prin optimizarea fluxului de activitati si a unei resurse umane instruite eficient pentru a folosi 

noile tehnologii.  

 

Principalii beneficiari ai implementării sistemului sunt cetăţenii care câştigă, astfel, servicii 

medicale mai eficiente şi de calitate. 

 

Se asigură o transparenţă totală a cheltuielilor realizate în sistemul de sănătate, permiţând un 

progres rapid în alinierea la standardele europene şi globale. 

 

Cateva dintre beneficiile asteptate sunt:  

 respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei; 

 garantarea calitatii si sigurantei actului medical; 

 cresterea rolului serviciilor preventive; 

 asigurarea accesibilitatii la servicii,  

 respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse; 

 aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor; 

 transparenta decizionala. 

 cresterea eficientei si calitatii actului medical; 

 cresterea satisfactiei pacientilor 

 cresterea satisfactiei personalului medical 

 imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalelor 

 Evidenţa persoanelor asigurate şi a furnizorilor de servicii medicale  

 Eficientizarea raportării datelor de către furnizorii de servicii medicale 

 Uniformitate în aplicarea normelor şi legislaţiei la nivel naţional 

 Evidenţierea şi controlul costurilor pentru fiecare asigurat 

 Interfeţe on-line şi off-line pentru interconectarea cu entităţi externe sistemului şi cu 

furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice. 

 

 

Ana Carmen DULU 

Coordonator național de cursuri de instruire  

și de certificare a competențelor TIC 

 

martie 2011 


