
Dosarul Electronic de Sănătate 
(DES) 

Date Medicale Relevante 



1. Ce reprezintă datele medicale relevante 

 

2. Cum se consolidează datele în DES, de unde provin 

 

3. Categorii de datele medicale relevante 

 

4. Detalierea fiecărei categorii 

 

Cuprins 



Ce reprezintă Datele Medicale 
Relevante (DMR)?  

Date medicale colectate în DES  prin intermediul documentelor 
medicale electronice, organizate pe criteriul relevanței 

Oferă o privire de ansamblu asupra dosarului medical al 
pacientului 

Ajută la conturarea unei idei generale de la care medicul se poate 
orienta în procesul de consult,  diagnostic şi tratament optim 



Fișă consultație 
Foaie observație 
Trimiteri 
Rețete 
etc. 

Sumar și urgență 
Istoric medical 
Antecedente 
Documente  
medicale 
Date personale 
 
etc. 

HIS – Ambulatoriu/MF 
HIS – Spital 
Sisteme informatice medici 
Portal DES 

INTRODUCERE DATE Portal DES 
Sisteme informatice medici 
HIS – Ambulatoriu 
HIS – Spital 

CONSULTARE DATE 

Consolidarea datelor medicale 
relevante 



Consolidarea datelor medicale 
relevante 



Categorii date medicale relevante 

• Avertizări (alergii, 
proteze interne, 
transplanturi) 

• Boli cronice 

• Opțiuni pacient … 

Sumar și 
urgență 

• Nume, prenume 

• CNP / CID 

• Sex / Virsta  

• Grup singe / RH 

• Religia … 

Date 
personale 

• Heredo - colaterale 

• Fiziologice 

• Patologice 

• Ocupație / Condițiii 

• Mod viață / Locuința 
/ Comportamente … 

Antecedent
e 

• Diagnostice 

• Intervenții / Proceduri 

• Imunizări 

• Intoleranțe 
med./alim. 

• Investigațiii 

• Tratamente … 

• . Istoric 
medical 

• Consultații MF 

• Consultații 
specialitate 

• Istoric trimiteri 

• Istoric rețete 

• Internări 

    … 
Documente 
medicale 



De unde se consolidează datele 
medicale relevante 

Categorii DMR Fișa 
consultație 

Foaie obs. la 
externare/viz
ite SPZ 

Rețete 
(SIPE) 

Trimiteri SIUI 

Sumar și date pentru 
situații urgență 

Istoric medical 
 

Antecedente 

Documente medicale 

Date personale 



Sumar și urgență 

• Avertizări (alergii, 
proteze interne, 
transplanturi) 

• Boli cronice 

• Opțiuni pacient … 

Sumar și 
urgență 

Reprezintă datele medicale cu cea mai mare 
relevanță 

Vor fi afișate cu prioritate 

Conțin date de identificare pacient, indicații  
pacient, alerte precum și alte de date 
necesare într-o situație de urgență 



Sumar – Date pacient 

 
 

 

 

 

 

 

Denumire 

CID 

Nume și Prenume Pacient 



Sumar – Avertizări 

Denumire 

Existență alergii sau intoleranțe 

Existență proteze  sau dispozitive interne 

Existență transplanturi 

Existență boli hematologice relevante pentru urgență 

Existență boli transmisibile relevante pentru urgență 

Valoare RH și grupa sanguina  

Existență medicație curentă 

Existența fistula arterio - venoasă 



Sumar - Indicații pacient 

Denumire 

Accept cu privire la donarea de organe 

Respingerea resuscitării 

Respingerea transfuziilor 

Tratamente acceptate (ex: Tratamente injectabile) 



Sumar –informații pentru urgențe 

Denumire 

Detalii alergii și intoleranțe 

Detalii proteze/ Dispozitive interne 

Detalii transplanturi 

Boli cronice 

Medicație curentă 

Intervenții chirurgicale recente  

Internări recente  



Date personale 

Denumire 

CID 

Nume 

Prenume 

Sex 

Data nașterii 

Data decesului 

Casa de Asigurări 

Județ Domiciliu 

Localitate Domiciliu 

Grupa sanguina 

RH 



Antecedente 

• Heredo - colaterale 

• Fiziologice 

• Patologice 

• Ocupație / Condițiii 

• Mod viață / Locuința 
/ Comportamente … 

Antecedent
e 

Secțiunea va consolida date din documentele medicale 
referitoare la: 

• Antecedentele heredo - colaterale 

• Antecedentele personale fiziologice  

• Antecedentele personale patologice 

• Modul de viață 

Datele preluate în cadrul acestor secțiuni sunt informații 
culese de medic din datele comunicate de pacient 

Fiecare set nou de informație primita se va adăuga la 
informația deja existentă 



Antecedente heredo - 
colaterale 

Denumire 

Boli ereditare 

Patologie mama 

Motivul de deces al mamei 

Patologie tată 

Motivul de deces al tatălui 

Patologie frați/ surori 

Motivul de deces  frați/ surori 

 



Antecedente personale 
fiziologice – adult(femei) 

Denumire Observații  

Naștere(neasistata, asistata, cezariana, 

evoluția nașterii/ complicații la naștere) 

Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 

Prima menstruație Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 

Sarcini (evoluția sarcinii) Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 

Avorturi Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 

Menopauza Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 



Antecedente personale 
fiziologice - copil 

Denumire Observații  

Naștere (naturala, cezariana, 

instrumentală - forceps, ventuză) 

Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 

Scor Apgar Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 

Greutate la naștere Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 

Alimentație după naștere (tip, durata) Câmp text – Date preluate din informațiile 
comunicate de pacient 



Antecedente personale 
patologice 

Denumire Observații  

Istoric Boli/ Diagnostice Câmp text – Date preluate din informațiile comunicate de 
pacient 

Intervenții si proceduri efectuate Câmp text – Date preluate din informațiile comunicate de 
pacient 

Imunizări Câmp text – Date preluate din informațiile comunicate de 
pacient 

Boli Cronice Câmp text – Date preluate din informațiile comunicate de 
pacient 

Alergii Câmp text – Date preluate din informațiile comunicate de 
pacient 



Mod de viață 

Denumire Includere în DMR Observații  

Loc de munca / Mod de munca Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 

Mediul familial (condiții de igienă) Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 

Mod de viață cu privire la dieta Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 

Mod de viață cu privire la odihna Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 

Mod de viață cu privire la exercițiile fizice Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 

Consum cofeina  Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 

Consum tutun Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 

Consum de alcool Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 

Consum droguri  Da Câmp text – Date preluate din 
informațiile comunicate de pacient 



Istoricul medical 

• Diagnostice 

• Intervenții / Proceduri 

• Imunizări 

• Intoleranțe med./alim. 

• Investigațiii 

• Tratamente … 
• . 

Istoric 
medical 

Secțiunea va consolida din documentele medicale 
date referitoare la : 

• Istoricul de Boli/ Diagnostice 

• Intervenții si proceduri efectuate  

• Imunizări 

• Boli Cronice 

• Alergii 

Datele preluate în cadrul acestei secțiuni sunt 
informații documentate de medic în urma 
interpretării rezultatelor și a diagnosticării 
pacientului 



Istoricul de Boli/Diagnostice 

Denumire Observații  

Diagnostic Diagnostic ICD 10 sau 999 , în funcție de modul de codare al 
diagnosticului. 
Vor fi evidențiate în această listă  toate diagnosticele puse de 
către medici pacientului, altele decât Bolile Cronice și Alergii – 
acestea sunt evidențiate în capitole separate. 

Data diagnosticare  Data diagnosticării(data confirmării diagnosticului – prima 
confirmare a diagnosticului) 

Tratament medicamentos Tratamentul medicamentos ( Tratament standard - mai puțin 
studii) acordat pacientului pentru  respectivul diagnostic 



Intervenții și proceduri 
efectuate 

Denumire Observații  

Intervenții și 

proceduri 

Proceduri (Lista de Proceduri CIM 10)– 
Cod și Denumire  
Proceduri  efectuate pe parcursul internării 

Data Dată execuției procedurii 

Furnizor de servicii 

medicale 

Denumirea Furnizorului de Servicii 
medicale  

Rezultat Câmp text 



Servicii clinice și paraclinice 

Denumire Observații  

Servicii medicale 

clinice și paraclinice 

Servicii Clinice (Lista de servicii Clinice 
CNAS ) sau alte nomenclatoare 
internaționale agreate – Cod și Denumire.  
Servicii clinice și paraclinice efectuate  in 
ambulatoriu de specialitate  

Data Data efectuării serviciilor 

Furnizor de servicii 

medicale 

Denumirea Furnizorului de Servicii 
medicale  

Rezultat Câmp text 



Imunizări (copil) 

Denumire Observații  

Calendar  national de imunizări Lista (Nomenclator propriu DES) Calendare de  Imunizări/ Registrul 

National de Vaccinări 

Tip Vaccin Câmp text – pentru alte vaccinuri  decât cele din Calendarul Național 
de Imunizări. 
Nomenclator preluat din  Registrul National de vaccinări – pentru 
vaccinurile incluse în Calendarul Național  de Vaccinare   

Doza Câmp text / Registrul National de Vaccinări 

Lot Vaccin Câmp text / Registrul National de Vaccinări 

Vârsta la momentul administrării Calculată automat de sistem în funcție de Data administrării și  Data de 
Naștere a pacientului / Registrul National de Vaccinări 

Data vaccinării Data efectuării vaccinului 



Boli cronice 

Denumire Observații  

Boala Cronica Diagnostic ICD 10 sau 999 , în funcție de 
modul de codare al diagnosticului 

Data Diagnosticare Dată 

Vârsta la momentul diagnosticării Calculată automat de sistem în funcție 
de Data diagnosticării și  Data de 
Naștere a pacientului 

Data ultimei prezentări pentru 

diagnosticul respectiv 

Dată 

Schema terapeutică Tratamentul medicamentos  acordat 
pacientului pentru  respectivul 
diagnostic.  
(fără includerea medicației administrată 
în baza studiilor clinice) 

Alte tipuri de terapii (terapii 

nemedicamentoase) 

Câmp text – Alte tipuri de terapii 
(nemedicamentoase) 

Dispensarizare (Anumite conditionări, 

particularități și atenționări) 

Câmp text 



Alergii 

Denumire Observații  

Alergie Diagnostic ICD 10 sau 999 , în 
funcție de modul de codare al 
diagnosticului – sau câmp text 

Descrierea Alergiei Text 

Data Diagnosticare Dată 

Vârsta  la momentul diagnosticării Calculată automat de sistem în 
funcție de Data diagnosticării și  
Data de Naștere a pacientului 

Intoleranta la medicamente/ 

substanțe/ alimente 

Câmp text 

 



Tratamente în cadrul 
Studiilor Clinice 

Denumire Observații  

Diagnostic Diagnostic ICD 10 sau 999 , în funcție de modul de codare al 
diagnosticului pentru care pacientul primește medicație în cadrul 
Programului Național 

Cod Studiu Câmp text 

Nume Studiu Câmp text 

Data intrării în studiu Data intrării pacientului în studiu 

Medic Nume și parafa medic 

Furnizorul de servicii medicale Furnizorul de servicii medicale în care se derulează studiul  

Medicament și schema terapeutică Tratamentul medicamentos acordat prin intermediul studiului  

Data ieșirii din studiu Data ieșirii pacientului  din studiul clinic 



• Consultații MF 

• Consultații 
specialitate 

• Istoric trimiteri 

• Istoric rețete 

• Internări 

    … 
Istoric 
evenimente 

Istoricul se consolidează în funcție de 
Documentele medicale electronice primite în DES 

Secțiunea va conține listele de documente 
medicale grupate în funcție de tipul documentului 

La accesarea unui document din lista, sistemul va 
deschide documentul spre vizualizare 

Istoric evenimente medicale 



Istoric consultații MF 

Denumire Observații  

Data consultației Dată 

Diagnostic Diagnostic ICD 10 sau 999 , în funcție de modul 
de codare al diagnosticului 

Acces fișa consultație Acces document 

Acces rețete asociate Acces document 
 

Acces trimiteri asociate Acces document 
 

Acces internări asociate Acces document 
 

Manevre /servicii medicale efectuate în timpul 

consultației  

Serviciile și procedurile asociate în cadrul 

Consultației de MF 

Recomandări Câmp text 



Istoric consultații pe 
specialități 

Denumire Observații  

Data consultației Dată 

Diagnostic Diagnostic ICD 10 sau 999 , în funcție 
de modul de codare al diagnosticului 

Specialitate Nume Specialitate (Listă de 
Specialități) 

Acces fișa consultație Acces document 

Acces rețete asociate Acces document 

Acces trimiteri asociate Acces document 

Acces internări asociate Acces document 

Manevre /servicii medicale efectuate în 

timpul consultației  

Serviciile și procedurile asociate în 

cadrul Consultației de MF 

Recomandări Câmp text 



Istoric internări 

Denumire Observații  

Data și ora internării Dată și oră 

Diagnostic Diagnostic ICD 10 sau 999 , în funcție de modul 
de codare al diagnosticului 

Specialitate Nume Specialitate (Listă de Specialități) 

Acces document externare Acces document 

Acces rețete asociate Acces document 

Acces trimiteri asociate Acces document 

Acces  fișe consultație asociate Acces document 

Acces fisă Foaie de observaţie asociată Acces document 

Manevre /servicii medicale efectuate în timpul 

internării 

Serviciile și procedurile asociate în cadrul 

Internării 

Recomandări la externare Câmp text 

 Spital Denumirea Furnizorului de Servicii medicale  

Medic curant 
 

Nume Medic și Parafă 

 Data si ora externării  Dată și oră 



Istoric rețete 

Denumire Observații  

Data Prescripției Data prescrierii rețetei 

Data Eliberării  Data eliberării rețetei 

Diagnostice Diagnostic 999  asociate  rețetei 

Acces la rețetă Legătură la document 

Medic prescriptor Medicul prescriptor  - Cod Parafa și 

Nume 

Medicamente eliberate Medicamentele din rețetă eliberate 

de Farmacie 



Istoric trimiteri 

Denumire Observații  

Data Trimiterii Data Trimiterii 

Tipul Trimiterii (Clinic/Paraclinic/Recomadări 

îngrijire domiciliu/Recomandări proteze) 

Tipul Trimiterii 

Specialitatea Nume Specialitate (Listă de Specialități) 

Diagnostice Diagnostice 999  asociate  rețetei 
 

Medic emitent trimitere Medicul emitent - Cod Parafa și Nume 

Cine a efectuat serviciul (medic specialist/ 

laborator) 

Medicul ce a executat serviciul - Cod 

Parafa și Nume 

 

Acces document execuție servicii recomandate Legătură la document 

 



Vă mulțumesc! 


