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Ce este Dosarul de Sănătate 

O platformă online ce conține o  
colecţie de informaţii medicale 
ale pacientului, consolidatate la 
nivel naţional, colectate de la 
toţi furnizorii de servicii 
medicale cu care acesta a intrat 
în contact. 

Spital Medic 

EHR 
(Electronic 

Health 
Records) 

Online 
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(Personal 
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Pacient 



Componentele  
Dosarului de Sănătate 

Portal pentru 
pacienți 

Portal pentru 
medici 

Portal pentru 
spitale 

Portal analiză 
și raportare 

Aplicație 
pentru medici 

de familie 

Portal intern 
CNAS 

Aplicații 
pentru spitale 

Aplicații 
pentru medici 

Alte sisteme 
compatibile 
autorizare 

Instrumente construite in DES Instrumente independente 



Componentele  
Dosarului de Sănătate 

Portal dedicat 
pacienților 

Pacienții își pot accesa propriul dosar medical sau al 
persoanelor al căror aparținatorl legal este; 

Portal dedicat 
medicilor de fam. 

Medicii pot consulta dosarele pacienților și pot 
transmite documente mediacale electronice (consultații, 
trimiteri); 

Portal dedicat 
medicilor din spitale 

Medicii pot consulta dosarele pacienților și pot 
transmite documente medicale electronice (internări, 
externări); 

Aplicație pentru 
medici de familie 

Instrument unic de raportare atât al informațiilor pentru 
decontare cât și al datelor medicale; 



Componentele  
Dosarului de Sănătate 

Aplicație pentru 
medici de familie 

Instrument unic de raportare atât al informațiilor pentru 
decontare cât și al datelor medicale; 

Portal analiza si 
raportare 

Cuprinde funcționalități avansate de analiza și 
raportare; 

Alte sisteme 
compatibile 
autorizare 

Interconectarea cu soft-urile medicale existente; 

Portal intern 
CNAS 

Funcționalități specifice pentru utilizatorii din cadrul 
CNAS/CJAS (administrare, monitorizare, audit); 



Beneficii 

Medicul 

 Acces facil la istoricului medical al pacientului; 

 Posibilitate diagnosticare rapidă; 

Pacientul 

 Este mai implicat și mai conştient de propria sănătate, având 
acces permanent la dosarul medical personal; 

Instituţia medicală 

 Îşi eficientizează activitatea prin utilizarea informaţiei obținute din 
DES; 

CNAS 

 Realizează statistici care fundamentează decizii privind politica de 
decontare; 

Ministerul Sănătăţii 

 Obţine statistici care pot susține decizii privind politicile de 
sănatate naționale; 



Caracteristici 

 Consolidează la nivel central datele din documentele medicale emise.  

 Ex. FOCG, FSZ, Fişă de consultaţie a pacientului, Trimiteri, Rețete și 

altele; 

 Organizează informaţia medicală pe criteriul relevanței; 

      DMR – date medicale relevante, concept care stă la baza construcției 

DES 

 Asigură acces facil, în context, la informaţii medicale si avertizează 

medicul asupra situațiilor speciale; 

 Este uşor de utilizat pentru medici, dar şi pentru pacienti; 

 Asigură siguranța informaţiilor, bazat pe politici de securitate; 

 Conectează sistemele informatice medicale locale prin standarde 

deschise în domeniul (HL7 v3 CDA release 2); 



Cum va fi folosit DES ? 



Pacientul se prezintă la cabinetul  
medical pentru o consultație 
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Medicul solicită dosarul electronic (DMR)  
utilizând propriul soft medical 

Dosarul poate fi consultat doar în prezența pacientului, atestată prin  

prezentarea cardului electronic de asigurari de sănătate (CEAS) 



Medicul completează fișa de consultație  
în propriul soft medical 

Documentul este semnat digital cu certificatul medicului; 

Se va limita pe cât posibil numarul de informații solicitate medicului; 
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Softul medical utilizat de medic transmite  
fișa de consultatie în DES 



Medicul consultă dosarul pacientului în lipsa  
acestuia doar cu acord prealabil 

Pacientul își gestioneaza prin intermediul portalului pentru pacienţi politicile  

de securitate active și medicii ce au acces la dosarul lui în lipsa lui 
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Avertizare!  
Nu aveți dreptul de a vizualiza aceste date! 

Este necesar ca pacientul sa fie prezent si sa va acorde acest drept. 
Va rugam confirmati acordul pacientului  

 

Confidențialitate date 



 Informațiile medicale sunt introduse prin intermediul sistemlor 
informatice de tip HIS, al portalului DES, sau a altor aplicații utilizate 
de medici; 

 
 Se vor prelua documente medicale precum:  

Fișe de consultație,  
Foaie de observație,   
Trimiteri,  
Recomandări, 

 
Documente vor fi consolidate în DES sub forma unui sumar 
organizat pe principiul relevanței pe categorii: sumar și urgență, date 
personale, antecedente, istoric medical sau istoric de evenimente 
medicale; 
 
Dosarul medical va fi consultat prin portalul DES cât și prin alte 
sisteme informatice utilizate de medici ce sunt compatibile cu DES; 

Colectarea informațiilor medicale 
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DES stochează documentul 
 și DMR 

• Nume, prenume 

• CID 

• Sex / Vârstă 

• Grup sânge / RH 

• Religia … 

Date 
personale 

• Consultații MF 

• Consultații specialitate 

• Istoric trimiteri 

• Istoric rețete 

• Internări 

    … 

Istoric 
evenimente 

• Diagnostice 

• Intervenții / Proceduri 

• Imunizări 

• Intoleranțe med./alim. 

• Investigațiii 

• Tratamente … 

• . Istoric 
medical 

• Avertizări (alergii, 
proteze interne, 
transplanturi) 

• Boli cronice 

• Opțiuni pacient … 

Sumar și 
urgență 

• Heredo - colaterale 

• Fiziologice 

• Patologice 

• Ocupație / Condițiii 

• Mod viață / Locuința / 
Comportamente … 

Antecedente 
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Consolidarea datelor medicale relevante 
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Exemple interfață de utilizare 
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Exemple interfața de utilizare 
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Exemple interfața de utilizare 
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Vă mulțumesc ! 


