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1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Descriere generală a sistemului 

“Dosarul Electronic de Sănătate” (DES) este un sistem informatic care rezolvă 

problema consolidării datelor medicale relevante ale pacienților rezultate în urma 

interacțiunii acestora cu sistemul medical într-un format standardizat, electronic 

precum și problema accesării acestor date în mod securizat, indiferent de locație de 

către cei care au dreptul și nevoia de a le consulta, în interesul pacientului. 

Utilizatorii sistemului DES sunt următorii: 

 Medici care furnizează direct îngrijirea medicală 

 Pacienți care dispun de propriile date medicale 

 CNAS care decontează serviciile medicale  

 Instituții medicale care furnizează servicii medicale în cadru organizat și dețin 

baza materială în acest sens 

 Ministerul Sănătății care elaborează politici de sănătate publică 

DES permite medicilor consultarea datelor medicale online în portalul DES în timpul 

desfășurării actului medical conform autorizației de acces sau în cadrul sistemelor 

informatice din instituțiile medicale unde își desfășoară activitatea.  

Permite medicilor transmiterea datelor medicale către DES prin intermediul sistemelor 

informatice din instituțiile medicale unde își desfășoară activitatea sau direct din 

portalul DES dacă nu dispun de sisteme proprii. 

Permite pacientului/cetățeanului consultarea online a dosarului medical propriu, 

autorizarea altor persoane pentru acces la dosar și vizualizarea acceselor la date. 

Permite CNAS realizarea de statistici, standarde de facto, urmărirea mai riguroasă a 

decontărilor 

Permite Ministerului Sănătății să-și bazeze politicile de sănătate publică pe un suport de 

date cu semnificație medicală.  

1.2. Scopul sistemului 

Spre deosebire de sistemele actuale din cadrul fiecărei instituții medicale, acest sistem 

este unul central, care conectează sistemele disparate prin interfețe standard în 

vederea consolidării datelor medicale relevante despre pacienți într-un Dosar Electronic 

de Sănătate Național (DES).  
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DES uniformizează modul de gestionare a datelor medicale ale unui pacient și permite 

colaborarea între utilizatorii acestor sisteme (medici) în desfășurarea actului medical 

indiferent de instituția în care lucrează, fie prin accesarea dosarelor naționale ale 

pacienților prin intermediul sistemelor informatice ale instituției, fie accesându-le direct 

din portalul DES. 

Astfel, sistemul DES expune interfețe grafice (portal) pentru transmitere și consultare 

date din dosarul electronic către utilizatori umani, precum și interfețe standard (HL7 

CDA) în același scop al transmiterii și consultării dosarului către sisteme informatice ale 

medicilor. 

1.3. Scopul documentului 

Acest document îşi propune să prezinte modul de utilizare al Portalului Extern al DES, 

accesibil din internet. 

Portalul va fi utilizat în principal pentru consultarea dosarelor electronice atât de medici 

cât și de pacienți. Portalul reprezintă calea de transmitere de date către DES pentru 

acei medici care nu dispun de un sistem informatic propriu în instituția în care 

activează. 

1.4. Consideraţii generale 

În acest capitol vor fi descrise conceptele generale care sunt folosite în cadrul 

aplicaţiei. Datele folosite pentru prezentarea diferitelor funcţionalităţi sunt doar cu titlu 

exemplificativ. Pentru a uşura folosinţa acestui document, capturile de ecrane folosite 

sunt dimensionate pentru a afişa funcţionalitatea explicată. 
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2. PĂRŢI COMPONENTE ALE APLICAŢIEI 

2.1. Cerinţe de sistem 

Pentru operarea în condiţii cât mai bune a aplicaţiei se recomandă o rezoluţie minimă 

de 1024x768 cu 16bit color. Ca browser se va folosi, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer 

2.2. Spaţiul de lucru 

Spaţiul de lucru cuprinde mai multe componente: 

Header-ul – este plasat în partea de sus, cuprinde titlul aplicaţiei, logo-ul. Prin clic pe 

acesta în orice moment, portalul va afişa pagina principală a acestuia. 

 

Meniul aplicaţiei, situat în aceeaşi linie cu header-ul, în partea dreaptă. Meniul aplicaţiei 

este diferit pentru fiecare tip de utilizator, în funcţie de drepturile pe care le are în 

sistem. 

 

Numele medicului și instituția medicală de care aparține sunt afişate imediat sub 

meniu. 

Footer-ul–este plasat în partea de jos a fiecărei pagini a portalului, cuprinde informaţii 

de contact şi versiunea aplicaţiei. 

 

Zona de lucru – este situată în centrul paginii, între header şi footer, prezentând toate 

informaţiile utile pentru lucrul în portal. 
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2.3. Stilul, grafica şi logica paginilor 

Toate paginile aplicaţiei sunt construite ţinând cont de logica de business. Un meniu 

deschide o pagină specifică unei anumite acţiuni. În respectiva pagină utilizatorul poate 

efectua doar o anumită operaţie din fluxul de business. 

Paginile păstrează aceleaşi elemente de layout: acelaşi fundal, o singura culoare a 

textului, acţiunile sunt scrise cu fonturi mai mari şi îngroșate. 

Din orice pagină se poate ajunge în orice altă pagină, deoarece meniul rămâne 

permanent afişat, utilizatorul putând migra. La revenirea în pagină, datele introduse de 

utilizator anterior nu se mai regăsesc, ele trebuie reintroduse. 

2.4. Meniurile 

Meniul aplicaţiei este diferit pentru fiecare tip de utilizator, în funcţie de drepturile pe 

care le are în sistem.  

Exemplu: 
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2.5. Formulare 

Formularele sunt documentele electronice, structurate similar cu formularele medicale 

tipizate, care înlesnesc înregistrarea electronică a datelor medicale.  

Pentru a completa un astfel de formular, utilizatorul (în general un medic) va alege să 

adauge un formular, apoi îi va completa toate câmpurile obligatorii (cele notate cu *), 

ulterior acţionând butonul de salvare şi apoi de trimitere către Dosarul de Sănătate al 

pacientului.  

Este posibilă numai salvarea documentului urmând ca ulterior medicul să-l modifice și 

să-l transmită atunci când este finalizat. Salvarea se realizează în cadrul portalului 

DES.

 

2.6. Butoane cu funcţii generale 

Butonul Înapoi  sau  

Prin acţionarea lui se trece înapoi în ecranul anterior. 

Butonul Detalii  

Prin acţionarea lui se deschide o altă secţiune, cu date specifice informaţiei selectate. 
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Butonul Extinde  

Prin acţionarea lui se extinde secţiunea respectivă. 

Butonul Restrânge  

Prin acţionarea lui se restrânge la dimensiunea anterioară secţiunea respectivă. 

Butonul Vizualizare document  

Prin acţionarea lui se deschide documentul aferent într-o pagină nouă. 

Butonul de adăugare  

Prin acţionarea lui se adaugă înregistrarea selectată într-un tabel. 

Butonul de editare  sau  

Prin acţionarea lui se deschide o pagină de modificare a înregistrării respective în baza 

de date. 

Butoane de navigare în cadrul tabelelor  

Înainte o pagină  

Înainte până la ultima pagină  

Înapoi o pagină  

Înapoi până la prima pagină  

Butonul de ştergere  sau  

Prin acţionarea lui se şterge înregistrarea respectivă din baza de date. 

Butonul Caută  

Prin acţionarea lui este efectuată operaţia de căutare în baza de date conform criteriilor 

de căutare introduse anterior. 

Buton de închidere  sau  

Prin acţionarea lui este închisă pagina curentă, fără a se salva datele în baza de date. 
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Buton de salvare  

Prin acţionarea lui sunt salvate în baza de date a portalului modificările operate. 

Buton de trimitere  

Prin acţionarea lui documentul respectiv este trimis către dosarul de sănătate al 

pacientului la care se referă. 

2.7. Filtre 

Pentru a vizualiza doar acele informaţii care îl interesează pe utilizator, aplicaţia 

permite filtrarea acestora conform unor criterii specifice. 

Criteriile de filtrare diferă în funcţie de pagina în care apare filtrul de selecţie. 

În anumite pagini secţiunea de filtrare se activează/dezactivează la apăsarea butonului 

 sau a butonului . 

În alte pagini de filtrare secţiunea de filtrare este activă încă de la deschiderea paginii. 

Exemplu secţiune de filtrare existentă în pagină. 

 

Câmpurile diferă în funcţie de pagina în care se află filtrul. 

Se introduc date în filtrele dorite. Pe baza informaţiilor introduse, aplicaţia va efectua 

căutarea în baza de date.  

După completarea criteriilor, se apasă butonul de căutare  care are rolul de a 

trimite comanda de filtrare în sistem. 

2.8. Selecția datei 

Data este un element care apare în componența altor elemente ale aplicaţiei (ex: 

formulare). 

Dată de tip eveniment cu zi, lună și an: 
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Alegerea datei este posibilă prin selecție din calendarul deschis. Imaginea de mai jos 

prezintă fereastra ce apare în acest caz.  

 

2.9. Câmpuri editabile 

Câmpurile care permit introducerea de text sau cifre se numesc câmpuri editabile. Ele 

permit practic utilizatorului să le completeze cu informaţii specifice. 

 

2.10. Câmpuri needitabile 

Câmpurile care prezintă informaţia pe fundal gri şi nu au componentă de editare sunt 

câmpuri needitabile. Rolul lor este doar de vizualizare a informaţiei. Niciun utilizator, 

indiferent de rol nu le poate modifica. 

2.11. Câmpuri obligatorii 

Câmpurile marcate cu steluţă roşie * sunt câmpuri obligatorii. Necompletarea lor cu 

informaţii (text, cifre) nu permite transmiterea secțiunii din cadrul formularului din care 

fac parte. 
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2.12. Câmpuri relaționate 

Câmpurile relaționate sunt câmpuri care se completează din liste de valori și au o 

legătură de tip „1 la 1” între ele (exemplu: fiecărui medic îi corespunde un cod de 

parafă). Completarea acestor câmpuri se face după modelul de la capitolul 3.11 

Câmpuri pre-completate. 

Astfel prin completarea oricărui câmp din cele relaționate atrage după sine completarea 

automată a celuilalt. 

 

sau prin acționarea butonului  se va deschide o fereastră nouă de căutare cu 

aceeași funcționalitate descrisă mai sus. 

 

2.13. Secțiuni de tip expandare-restrângere 

Această funcționalitate permite utilizatorului să aibă acces mai facil la secțiunile de care 

nevoie expandând sau restrângând diversele secțiuni ale formularelor. 

Acest lucru se face printr-un simplu click pe titlul secțiunii, urmând a se deschide lista 

de câmpuri. 
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Cu un nou click pe secțiune, lista de câmpuri se ascunde. 

 

2.14. Secțiuni obligatorii 

Asemenea câmpurilor obligatorii, documentele au și secțiuni obligatorii. Secțiunile 

obligatorii trebuie completate pentru ca documentul să poată fi trimis. Secțiunile 

obligatorii sunt marcate cu * 

Secțiunile opționale trebuie completate dacă există acea informație disponibilă dar 

documentul poate fi transmis și fără aceste secțiuni completate. 

Dacă se începe completarea unei secțiuni opționale atunci minim câmpurile obligatorii 

din acea secțiune trebuie completate. 

2.15. Listă derulantă cu opţiuni predefinite 

Lista derulantă cu opţiuni predefinite este un câmp în care utilizatorul poate să 

selecteze o informaţie prin acţionarea săgeţii din lateralul câmpului. 

 

2.16. Butoane radio 

Butoanele radio permit o singura selecţie dintre două sau mai multe opţiuni. În 

exemplul de mai jos, utilizatorul poate alege tipul de client ca fiind ori persoana fizică, 

ori companie, nu amândouă. 

 

2.17. Buton de selecţie 

Permite selectarea opţiunii pe care o afişează. Prin bifare se consideră selectată 

opţiunea. Nebifarea se consideră că nu s-a ales opţiunea respectivă. 
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2.18. Mesaje de sistem 

 

Mesajele de sistem pot fi de atenţionare sau de eroare. 

Mesajele de atenţionare a utilizatorului apar de obicei când nu se respectă modul de 

completare a unor câmpuri. 

Mesajele de eroare sunt folosite pentru a avertiza utilizatorul cu privire la 

disfuncţionalităţile sistemului. 

2.19. Ieşirea din portal 

Portalul permite ieşirea unui utilizator în orice moment prin acţionarea butonului Ieşire

, situat în colţul dreapta sus.  
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3. PROCEDURI DE LUCRU PENTRU MEDICI 

Medicii pot efectua următoarele operații în cadrul Portalului Extern DES: 

 Consultă sumarul și informațiile pentru situații de urgență din dosarul unui 

pacient 

 Consultă dosarul unui pacient cu acordul acestuia sau al reprezentantului legal. 

 Completează documente medicale și le transmite către dosar 

 Inițiază dosarul pacienților prin simpla trimitere a unui document medical cu 

CNP-ul sau CID-ul acelui pacient. 

Aceste operații vor fi prezentate pe larg în capitolele următoare.  

3.1. Autentificarea în portal pe bază de certificat digital 

Pentru a putea efectua operații în Portalului Extern DES, utilizatorul trebuie să se 

autentifice în portal.  

Medicii se vor putea autentifica în portalul DES utilizând un certificat digital valid și care 

a fost în prealabil asociat contului lor din DES. Certificatele digitale înregistrate în 

sistemul SIUI sunt acceptate în DES. 

Procesul de autentificare este după cum urmează: 

1. La autentificarea în portalul DES medicul va utiliza un certificat digital 

recunoscut, instalat pe un token criptografic. 

  
2. Medicul va introduce parola certificatului în pagina nou deschisă 

3. Sistemul DES va autentifica medicul și dacă datele sunt valide portalul permite 

accesul, altfel îl respinge. 
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4. Dacă se permite accesul, se afişează pagina de selecţie a instituţiei medicale, 

dacă medicul are acces la mai mult de o instituție medicală  

 
5. Medicul va selecta instituţia medicală dorită 

6. Automat este afişată pagina principală (Home - Acasă) 

 
7. Din acest moment va putea căuta dosare ale pacienților fie în vederea consultării 

fie în vederea completării de documente medicale electronice. 
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3.2. Pagina Acasă (Home) 

Pagina principală, cea care se deschide imediat după autentificare sau prin acționarea 

butonului  , prezintă pacienţii şi documentele medicale ale medicului autentificat: 

  

În partea dreaptă sus este afișat meniul, numele utilizatorului autentificat, precum și 

denumirea instituţiei medicale selectate.  

  

Pentru afișarea în orice moment a paginii Acasă se va acționa butonul . 

Pentru a genera o matrice de securitate pentru un pacient, se va acționa butonul 

. 

Pentru a adăuga un aparţinător (reprezentant legal) cu drept de accesare a dosarului 

de sănătate a unui pacient al cărui dosar a fost deja iniţializat, se va acționa butonul  

. 
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Pentru a iniţializa dosarul unui pacient folosind Portalul Extern DES, se va completa un 

document pe numele acelui pacient, iar sistemul va iniția automat un dosar pentru 

acea persoană. 

3.2.1. Lista de pacienți 

Tot în pagina principală, în partea stângă, se află caseta de căutare dosar pacient după 

CID sau CNP precum și lista cu dosare recent accesate.  

 

 

Pentru a căuta un anumit pacient, se poate proceda în două feluri: 

1. Se va introduce, în caseta Caută dosar pacient, CNP-ul sau CID-ul pacientului 

dorit și se va acționa butonul de căutare .  

 
Dacă CNP-ul sau CID-ul introdus este regăsit în lista de pacienți pentru care 

medicul are acceptul de a consulta dosarul de sănătate, aplicația va afișa spre 

consultare fișa acelui pacient. 

2. Se va introduce, în caseta Dosare recent accesate numele persoanei căutate.  
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Lista de pacienți afișată se va restrânge pe măsură ce sunt introduse caractere 

în această casetă. Se va alege apoi pacientul dorit din listă prin clic pe numele 

acestuia, iar aplicația va afișa spre consultare fișa acelui pacient.  

Pacientul dorit poate fi căutat și prin parcurgerea cu mouse-ul a listei de pacienți. 

3.2.2. Lista de documente 

În centrul paginii principale se află secțiunea de documente introduse de către medicul 

autentificat, precum și de documente pe care le poate introduce conform drepturilor de 

acces:  

 

Pentru a adăuga un document nou prin intermediul Portalului DES, se va da clic pe 

tipul de document dorit din secțiunea Adaugă documente noi și se vor completa toate 

secțiunile documentului deschis într-o pagină nouă, conform capitolului Completare 

date în portalul DES.   

Documentele introduse deja de către medic sunt afișate în secțiunea Documentele 

mele, sub forma tabelară, cu următoarele coloane: 

 Dată – data întocmirii acelui document 

 Nume – numele și prenumele pacientului 
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 Tip document – tipul efectiv al documentului întocmit 

 CID – CID-ul pacientului 

 Stare – un document poate fi într-una din următoarele stări: În lucru 

(documentul este încă în lucru, nu a fost încă trimis spre centralizare), Trimis 

(documentul a fost trimis cu succes spre centralizare), Respins (documentul a 

fost trimis spre centralizare, dar nu a fost acceptat de către sistem), Anulat 

(documentul a fost trimis, dar între timp utilizatorul a decis că nu este corect și 

l-a șters, prin acționarea butonului de anulare ) 

 Butoane de vizualizare , modificare , anulare  și ștergere , în funcție 

de starea documentului în cauză 

Implicit sunt afișate toate documentele în starea În lucru. În această listă pot fi 

regăsite și documente transmise de medic către dosarul de sănătate din alte aplicații. 

Acestea pot fi doar vizualizate nu și modificate. Numai cele care au fost transmise din 

portal pot fi modificate și anulate. 

La transmiterea unui document modificat deja existent în dosarul de sănătate al 

pacientului sistemul DES va primi noua versiune iar vechea versiune de document o va 

elimina din dosar dar o va stoca în scopuri de audit. 

Pentru a regăsi un anumit document întocmit de către medicul autentificat în sistem, se 

vor completa unul sau mai multe filtre din secțiunea de căutare: 

 

 Nume pacient – se va efectua căutarea după numele pacientului pentru care a 

fost întocmit documentul 

 Tip document – se va efectua căutarea după tipul efectiv al documentului 

întocmit 

 Perioada – se vor introduce sau selecta din calendarele atașate câmpului două 

date între care se va efectua căutarea tuturor documentelor întocmite în acea 

perioadă 

 CNP/CID - se va efectua căutarea după CNP-ul sau CID-ul introdus 

 Stare - se va efectua căutarea după documentele care se află în starea selectată 

(În lucru, Trimis, Respins sau Anulat). Implicit sunt afișate toate documentele în 

starea În lucru. 
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3.3. Inițiere (creare) dosar pacient folosind Portalul extern 

DES 

Inițierea reprezintă procesul de creare a dosarului în cadrul sistemului DES și adăugare 

a primelor date în cadrul acestuia. 

Pentru crearea unui dosar, sistemul DES are nevoie minim de identificatorul unic al 

pacientului și anume CNP-ul sau CID-ul, numele și prenumele precum și data nașterii. 

Sistemul DES verifică la creare dacă nu mai există un dosar cu același identificator. 

Dosarele sunt create automat, fără a fi necesar acordul explicit al pacientului, dar 

datele cuprinse în acestea pot fi consultate numai cu acordul acestuia.   

Declanșarea procesului de inițiere va putea fi făcută de către orice medic, prin 

trimiterea către DES a unui document medical. 

Inițializarea dosarului de sănătate (crearea lui și prima adăugare de date) este un 

proces transparent pentru utilizator. Acesta se produce:  

 la primul document medical transmis de orice medic către sistemul DES, sau 

 atunci când un medic eliberează pacientului matricea de securitate, sau 

 atunci când este declarat un  reprezentant legal pentru un pacient. 

Inițierea dosarelor se poate face din cadrul portalului DES, din cadrul aplicației SIUI- 

MF sau din aplicații utilizate de furnizorii de servicii medicale, dacă acestea au 

implementată interfațarea cu sistemul DES, prin trimiterea către DES a unui 

document medical. Modalitatea de trimitere a documentelor medicale folosind alte 

aplicații decât Portalul DES va fi specificată de către dezvoltatorul aplicației respective. 

Pe scurt, procesul de inițiere folosind Portalul extern DES se va desfășura după cum 

urmează: 

1. Medicul autentificat în portalul DES alege să introducă un document nou 

pentru pacientul respectiv. 

2. Medicul introduce în document CID-ul (sau CNP-ul) pacientului pentru 

care dorește inițierea și continuă cu salvarea și trimiterea documentului. 

Sistemul DES va putea determina CID-ul pornind de la CNP. 

3. Sistemul DES declanșează procesele de obținere date din SIUI și SIPE 

pe o perioadă predeterminată. Vor exista situații în care pacientul nu va fi 

găsit în SIUI – în acest caz datele personale stocate vor fi cele furnizate de 

medic (minim cele obligatorii din documentul medical trimis). 

4. Sistemul DES inițiază dosarul pacientului 

Sistemul DES creează dosarul pacientului cu drepturi de acces implicite. Acestea 

pot fi modificate de pacient prin autentificare în portalul DES. 
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Alternativ, medicul poate utiliza sistemul informatic al instituției medicale unde 

activează dacă acesta este conectat la DES. Acest sistem va comunica electronic cu 

sistemul DES în procesul de inițiere.  

Practic: 

1. Medicul va trimite către DES un document cu CNP-ul sau CID-ul pacientului; 

2. Sistemul DES va verifica dacă acel pacient are deja creat dosar; 

3. În cazul în care nu are, se va crea dosarul și se va popula cu date obținute din 

SIUI și SIPE pe o perioadă predeterminată. Vor exista situații în care pacientul 

nu va fi găsit în SIUI – în acest caz datele personale stocate vor fi cele furnizate 

de medic (minim cele obligatorii din documentul medical). 

3.1. Generarea matricei de securitate pentru un pacient  

Un pacient își poate consulta dosarul de sănătate doar dacă deține un card de 

sănătate SAU o matrice de securitate. 

Matricea de securitate reprezintă o alternativă la cardul de sănătate pentru ca 

pacienții care nu dețin un card și nu au acces la un cititor de carduri să poată totuși 

accesa dosarul de sănătate. 

Înainte ca un pacient să poată accesa portalul DES pentru a-și consulta 

dosarul,  este necesar ca un medic să îi genereze o matrice de securitate.  

1. Orice medic deja înregistrat în sistemul DES va identifica pacientul pe 

baza unui act de identificare 

Orice medic poate genera o matrice de securitate pentru un pacient cu condiția 

ca acest medic să aibă acces la pacient iar acesta să-i prezinte un act de 

identitate.  

2. Medicul autentificat în portalul DES accesează funcționalitatea de 

”Generare matrice” . Se deschide o pagină nouă, de generare a matricei 

de securitate: 

 



 
 

 
 

 
 

    

26 

 

Programul Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii Economice” 

2007-2013 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
Medicul completează CNP-ul pacientului sau CID-ul, numele și prenumele 

pacientului, precum și seria, numărul și data de expirare a cărții de identitate 

a acestuia. Dacă cartea de identitate nu are dată de expirare atunci se bifează 

”fără dată expirare”. 

În cazul în care medicul completează CID-ul atunci va completa și data nașterii 

deoarece aceasta nu se poate determina din CID. 

Aceste informații sunt necesare sistemului DES pentru a exista dovada că 

medicul a avut acces la documentul de identificare a persoanei respective. 

După completarea tuturor câmpurilor din pagină, se va acționa butonul de 

generare a matricei din partea de jos a paginii, 

. 

3. Sistemul DES generează noua matrice (și invalidează matricea anterior 

creată pentru acel pacient, dacă există)  

Se generează matricea de securitate într-o nouă pagină: 
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Matricea pe care o afișează va trebui imprimată de medic și înmânată 

pacientului, partea de sus spre semnarea, iar cea de jos spre păstrare.  

4. Medicul imprimă documentul generat și înmânează pacientului partea de 

jos (Exemplarul pentru pacient) 

Documentul va include instrucțiuni de conectare la sistemul DES precum și  CID-

ul și matricea de securitate. Matricea de securitate va fi un tabel cu un număr 

prestabilit de linii și coloane și care va conține un caracter (literă sau cifră) în 
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fiecare celulă. Această matrice este unică pentru fiecare pacient și pentru fiecare 

generare în parte. 

5. Pacientul va accesa apoi portalul DES in decurs de 3 zile și va alege 

parola personală 

Pacientul va accesa portalul DES și va alege funcționalitatea de ”Autentificare cu 

cod asigurat sau CNP”. Portalul DES va solicita pacientului să completeze CID-ul 

și o valoare din matricea de securitate de pe pozițiile indicate de DES (alese 

aleatoriu de către sistem). După introducerea acestor elemente sistemul DES va 

solicita pacientului să-și definească o parolă personală de acces.  

După definirea parolei, procesul de înregistrare este finalizat. 

În cadrul procesului, numai pacientul respectiv trebuie să intre în posesia matricei de 

securitate. La prima accesare a portalului cu ajutorul matricei de securitate pacientul 

trebuie să-și definească și o parolă personală. Dacă nu accesează portalul în termen de 

3 zile de la primirea matricei pentru a-și defini această parolă, matricea va fi 

dezactivată.  

Un medic poate genera matricea de securitate pentru pacient ori de câte ori 

acesta o solicită, însă numai ultima matrice este valabilă. Parola definită însă 

rămâne valabilă; nu trebuie definită la fiecare regenerare de matrice. 

Din motive de securitate generarea matricei poate fi făcută numai din portalul DES nu 

și din aplicații ale medicilor chiar dacă sunt interfațate cu sistemul DES. Aceste aplicații 

nu vor primi în nici o situație valori din matricea de securitate a pacientului de la 

sistemul DES ci vor trebui să transmită astfel de valori în procesul de co-autentificare a 

pacientului. 

3.2. Adăugarea unui reprezentant legal 

Pentru a consulta dosarul de sănătate al unui pacient minor sau aflat în incapacitate 

legală de a se reprezenta singur, este necesară certificarea prezenţei reprezentantului 

legal al acestuia (părintele, tutorele legal). În cele mai multe cazuri reprezentantul 

joacă rolul de aparţinător al pacientului. 

Pentru a adăuga un reprezentant legal cu drept de accesare a dosarului de sănătate a 

unui pacient, se va acționa butonul  . 

Portalul va deschide o pagină nouă, de adăugare a reprezentantului: 
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În partea de sus, în stânga, se vor completa datele de identificare ale 

reprezentantului (aparținătorului), prin introducerea de informații în următoarele 

câmpuri: 

 

 CNP / CIP reprezentant 

 Nume reprezentant 

 Prenume reprezentant 

 Dată naștere reprezentant 

 Serie CI reprezentant 

 Număr CI reprezentant 

 Dată expirare reprezentant 

Datele de identificare vor fi introduse de către medic din actul de identitate al 

reprezentantului. 

În partea centrală, în stânga, se vor completa dosarele la care reprezentantul va 

avea acces: 
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Părintelui i se va da acces la dosarele de sănătate ale copiilor minori. Pentru 

aceasta, se vor completa, pentru fiecare copil în parte, câmpurile CNP/CID copil, 

Nume copil, Prenume copil și Dată naștere copil, iar apoi se va acționa butonul 

Salvează . Datele introduse pentru acel copil vor fi afișate într-un tabel imediat 

sub secțiunea respectivă: 

 

Dacă au fost introduse date greșite, se poate opera modificarea acestora prin 

acționarea butonului de editare  din dreptul înregistrării greșite, caz în care 

informațiile vor fi scrise din nou în câmpurile de introducere date, în care se pot face 

modificările dorite. La finalul modificării se va acționa din nou butonul . 

Dacă se dorește ștergerea unei înregistrări din această listă, se va acționa butonul de 

ștergere  din dreptul înregistrării dorite. Înregistrarea respectivă va fi eliminată din 

listă. 

Tutorelui sau altui reprezentant legal i se va da acces la dosarele de sănătate 

ale reprezentaţilor. Pentru aceasta, se vor completa, pentru fiecare persoană 

reprezentată legal în parte, câmpurile CNP/CID, Nume, Prenume și Dată naștere, 

iar apoi se va acționa butonul Salvează . Datele introduse pentru acea 

persoană reprezentată legal vor fi afișate într-un tabel imediat sub secțiunea 

respectivă: 
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Dacă au fost introduse date greșite, se poate opera modificarea acestora prin 

acționarea butonului de editare  din dreptul înregistrării greșite, caz în care 

informațiile vor fi scrise din nou în câmpurile de introducere date, în care se pot face 

modificările dorite. La finalul modificării se va acționa din nou butonul . 

Dacă se dorește ștergerea unei înregistrări din această listă, se va acționa butonul de 

ștergere  din dreptul înregistrării dorite. Înregistrarea respectivă va fi eliminată din 

listă. 

După completarea tuturor secțiunilor, se va acționa butonul  din 

partea de jos a paginii. Portalul va salva informațiile și va solicita semnarea operației 

de către medic. A se vedea și capitolul ”Salvarea și transmiterea documentelor 

completate către sistemul central DES” pentru detalii privind operațiunea de semnare. 

Adăugarea de reprezentanți legali pentru un pacient se poate face și din aplicații ale 

medicilor dacă acestea au implementată interfațarea cu sistemul DES. 

3.3. Consultarea dosarului electronic de sănătate în cadrul 

portalului DES 

Consultarea dosarului electronic în cadrul portalului DES este posibilă numai după 

autentificarea utilizatorului (medicului, pacientului sau reprezentantului legal).  

Situații particulare ale consultării dosarului sunt: 

3.3.1. Consultarea sumarului și a informațiilor pentru situații de urgență 

Sumarul și informațiile pentru situațiile de urgență sunt primele informații pe care la va 

afișa sistemul din dosarul căutat. Acestea vor fi afișate către orice medic. 

3.3.2. Consultarea dosarului unui pacient înscris pe lista medicului de 

familie 

Medicii de familie vor putea consulta dosarul pacienților care sunt curent înscriși pe 

lista lor, dacă în prealabil pacienții respectivi le-au acordat acest drept prin modificarea 

politicii de acces implicit la dosar. În acest caz, medicii de familie au acces la întregul 
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dosar al pacienților proprii fără a fi necesară prezența sau un acord suplimentar al 

pacientului/reprezentantului legal. Politica de acces poate fi oricând modificată de către 

pacient. 

3.3.3. Consultarea dosarului bolnavului cronic aflat în îngrijire 

Medicii specialiști vor putea consulta dosarul pacienților cu boli cronice și care sunt în 

îngrijirea acestora, dacă în prealabil pacienții respectivi le-au acordat acest drept prin 

modificarea politicii de acces implicit la dosar.  În acest caz, aceștia au acces la întregul 

dosar al pacienților pe care îi au în grijă fără a fi necesară prezența sau un acord 

suplimentar al pacientului/ reprezentantului legal. Politica de acces poate fi oricând 

modificată de către pacient. 

3.3.4. Consultarea trimiterilor emise pentru o specialitate de către 

medici specialişti având acea specialitate  

Medicii specialiști vor putea consulta trimiterile emise pentru specialitatea lor fără a fi 

necesară prezența sau un acord suplimentar al pacientului/ reprezentantului legal, dacă 

în prealabil pacienții respectivi le-au acordat acest drept prin modificarea politicii de 

acces implicit la dosar.  Politica de acces poate fi oricând modificată de către pacient. 

3.3.5. Consultarea dosarului electronic de sănătate de către orice medic 

din spital în timpul internării  

Medicii din spital vor putea consulta dosarului electronic de sănătate al unui pacient în 

timpul internării fără a fi necesară prezența sau un acord suplimentar al pacientului/ 

reprezentantului legal, dacă în prealabil pacientul respectiv le-a acordat acest drept 

prin modificarea politicii de acces implicit la dosar.  Politica de acces poate fi oricând 

modificată de către pacient. 

3.3.6. Consultarea dosarului în prezența pacientului sau reprezentantului 

legal 

Medicii vor putea consulta întregul dosar al unui pacient în prezența acestuia sau al 

reprezentantului legal al acestuia. Sistemul DES se va asigura că pacientul sau 

reprezentantul legal sunt prezenți și sunt de acord prin faptul că medicul este 

autentificat în portal și poate furniza poziția cerută din matricea de securitate a 

pacientului/ reprezentantului legal. Alternativ, medicul poate introduce cardul de 

sănătate al pacientului în cititorul de carduri dacă deține cititor și dacă pacientul/ 

reprezentantul legal deține card de sănătate.  

Această situație este aplicabilă pentru cazurile în care medicul care dorește consultarea 

nu are dreptul de a consulta dosarul, drept acordat printr-o politică de acces. 

Pentru aceste cazuri portalul va afișa ecranul următor: 
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La apariția acestui ecran medicul trebuie să solicite pacientului să-și dea acordul pentru 

consultarea dosarului de sănătate. 

- Fie prin introducerea cardului de sănătate în cititor 

- Fie prin furnizarea poziție cerute din matricea de securitate 

În cazul în care pacientul nu are o matrice de securitate sau dorește alta se va acționa 

butonul de generare matrice. 

3.4. Vizualizarea datelor medicale relevante ale unui pacient în 

portalul DES 

Vizualizarea datelor medicale relevante din dosar este posibilă numai după accesarea 

spre consultare a acestuia (după căutarea pacientului în lista de pacienți).  
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3.4.1. Vizualizare Atenționări 

Secțiunea de atenționări, situată în partea stângă, sub datele de identificare ale 

pacientului, prezintă pe scurt existența unor atenționări privitoare la sănătatea 

pacientului respectiv (exemplu: Alergic, Boli  Hematologice, Boli Cronice): 

  

Prin clic pe oricare dintre atenționările respective (pe atenționarea propriu-zisă sau pe 

pictograma asociată), pagina este derulată spre secțiunea respectivă a informațiilor de 

urgență.  
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3.4.2. Vizualizare sumar și informații de urgență 

Sumarul și informații de urgență se afișează automat în pagina principală, pe centrul 

paginii: 
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Aceste informații pot fi afișate și prin selectarea fișei Sumar urgență.  

Informații pentru situațiile de urgență ale unui pacient sunt structurate pe secțiuni. 

Pentru pacientul exemplificat, sunt prezentate următoarele secțiuni: 

- Alergii și intoleranțe 

- Proteze și dispozitive interne 

- Transplanturi 

- Proceduri medicale relevante pentru urgență (recente) 

- Boli cronice 

- Boli hematologice relevante pentru urgență 

- Boli transmisibile relevante pentru urgență 

- Tratamente curente 
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- Internări recente 

Fiecare secțiune prezintă descrierea și sursa informației, într-o formă tabelară. Prin clic 

pe sursa informației, se deschide într-o pagină nouă documentul din care au fost 

extrase datele medicale relevante din acea secțiune: 

 

3.4.3. Vizualizare date personale 

Fișa cu datele de identificare ale pacientului se afișează în pagina principală, pe centrul 

paginii, prin selectarea fișei Date personale: 
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Pentru pacientul respectiv sunt afișate CID-ul, numele și prenumele, sexul și data 

nașterii. Mai pot fi afișate județul, localitatea, grupa sanguină și Rh-ul pacientului, dacă 

acesta a editat anterior această secțiune.  

3.4.4. Vizualizare antecedente declarate de pacient 

Fișa cu antecedentele declarate de pacient se afișează în pagina principală, pe centrul 

paginii, prin selectarea fișei Antecedente declarate de pacient: 
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Antecedentele se referă la antecedente heredo – colaterale, antecedente fiziologice, 

patologice precum și la modul de viață. 

Fiecare secțiune prezintă descrierea și sursa informației (şi diagnostice, proceduri, 

imunizări acolo unde se aplică), într-o formă tabelară. Prin clic pe sursa informației, se 

deschide într-o pagină nouă documentul din care au fost extrase datele medicale 

relevante din acea secțiune: 
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Pentru pacienţii de sex feminin, se poate expanda spre vizualizare încă o secţiune, 

Diagnostice referitoare la naşteri, prin clic pe butonul  

situat imediat sub secţiunea de Antecedente 

personale fiziologice (adult femei).  

Pentru pacienţii copii, se poate expanda spre vizualizare încă o secţiune, Foaie de 

externare din maternitate, prin clic pe butonul  

situat imediat sub secţiunea de Antecedente personale fiziologice (copil). 

3.4.5. Vizualizare istoric medical 

Fișa cu istoricul medical al pacientului se afișează în pagina principală, pe centrul 

paginii, prin selectarea fișei Istoric medical: 
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Istoricul medical este format din secţiunile: 

- Alergii 

- Boli Cronice 

- Istoricul de Boli/ Diagnostice 

- Intervenții si proceduri efectuate  

- Servicii medicale 

- Imunizări 

- Tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice. 

Fiecare secțiune prezintă data, descrierea și sursa informației, într-o formă tabelară. 

De asemenea, pentru fiecare informaţie există un buton de detalii . Prin clic pe 
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acesta, se deschide o altă secţiune, cu date specifice informaţiei medicale selectate: 

 

În această nouă secţiune pot fi vizualizate date despre acea informaţie medicală. Dacă 

există mai multe date, secţiunea poate fi extinsă (prin acţionarea butonului ), 

iar ulterior poate fi restrânsă la dimensiunea anterioară (prin acţionarea butonului 

). Dacă există documente relevante acestor informaţii, acestea vor putea fi 

vizualizate prin acţionarea butonului . Prin clic pe acesta, se deschide documentul 

din care au fost extrase datele medicale relevante din acea secțiune:  



 
 

 
 

 
 

    

43 

 

Programul Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii Economice” 

2007-2013 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Pentru a ajunge din nou în fişa Istoric medical, se va acţiona butonul . 

3.4.6. Vizualizare documente medicale 

Fișa cu documentele medicale al pacientului se afișează în pagina principală, pe centrul 

paginii, prin selectarea fișei Documente medicale: 
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Documentele medicale sunt afişate într-un tabel şi prezintă: 

- Data documentului 

- Denumirea 

- Instituţia şi specialitatea medicală 

- Diagnostic 

Dacă există mai multe date, secţiunea poate fi extinsă (prin acţionarea butonului 

), iar ulterior poate fi restrânsă la dimensiunea anterioară (prin acţionarea 

butonului ). 
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Un anumit document va putea fi vizualizat prin acţionarea butonului  din dreptul 

acestuia. Prin clic pe acesta, se deschide documentul din care au fost extrase datele 

medicale relevante din acea secțiune: 

 

Pentru a ajunge din nou în fişa Documente medicale, se va acţiona butonul  . 

Pentru a căuta documente mai vechi decât cele afișate, se va acționa butonul 

 din partea de jos a paginii, iar portalul va 

deschide o secțiune de căutare: 
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3.5. Completare date în portalul DES 

Portalul DES oferă facilități pentru a completa date privind internările continue sau de 

zi și privind consultațiile efectuate de medici. 

Aceste facilități se adresează acelor instituții medicale care nu dispun de sisteme 

informatice proprii în cadrul cărora să gestioneze pacienții. 

Completarea acestor date se face strict în scopul salvării lor în cadrul dosarului 

electronic de sănătate. Sistemul DES nu are ca obiectiv înlocuirea documentelor pe 

hârtie elaborate în cadrul acestor instituții medicale. 

Datele completate sunt numai cele care urmează a se constitui ca date DMR. 

 

În centrul paginii principale se află secțiunea de documente pe care le poate introduce, 

conform drepturilor de acces, medicul autentificat: 

 

 

După autentificarea în aplicație pe baza unui certificat digital la deschiderea formelor 

prima secțiune este destinată datelor despre medic. Această secțiune va fi 

precompletată cu datele medicului cu certificatul căruia s-a făcut autentificarea. În 

cazul în care foaia de observație a fost întocmită de un alt medic decât cel care s-a 
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autentificat în aplicație, datele acestui medic pot fi introduse manual după modelul de 

mai jos.  

Date despre medic. Câmpul Întocmit de se poate completa cu prima literă, urmând ca 

aplicația să afișeze toate valorile existente din care utilizatorul va selecta valoarea 

dorită. 

 

Câmpul Cod parafa se va completa automat de sistem în baza informațiilor introduse în 

câmpul Întocmit de. 

 

Specializarea este câmp de tip Listă derulantă din care utilizatorul poate să selecteze o 

informație prin acționarea săgeții din lateralul câmpului. 

 

 

Elementul unic de identificare al unui document ”Prezentare la internare” este dat de 

următoarele elemente: 

- Furnizorul de Servicii Medicale 

 

Câmpul este needitabil și se completează automat de sistem în funcție de 

instituția pe care este înregistrat utilizatorul. Are corespondent câmpul Spitalul 

din Foaia de observație clinică generală. 

 

- Anul (Numărul de Foaie de Observație poate fi resetat anual) 
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Completarea câmpului Data document este posibilă prin selecție din calendarul deschis.  

 

- Numărul de Foaie de Observație (NFO) 

Completarea acestor câmpuri se va efectua manual de către utilizator prin 

copierea seriei și numărului foi de observație a pacientului pentru o mai ușoară 

identificare ulterioară. 

 

 

 

Pe scurt, procesul de completare implică: 

1. Medicul se autentifică în portalul DES 

2. Medicul caută dosarul pacientului  

3. Medicul caută pacientul pentru care dorește să completeze date prin 

introducerea CID-ului (sau CNP-ul). Sistemul DES este capabil să transforme 

CNP-ul în CID.  

4. Sistemul DES va căuta dosarul electronic al pacientului – acest dosar trebuie să 

existe (să fie inițializat) – altfel nu se pot completa date noi. Medicul este cel 

care inițializează dosarul, (în portalul DES, poate face acest lucru prin  

completarea unui document cu CID-ul sau CNP-ul pacientului respectiv) 

5. Medicul alege apoi categoria de document medical electronic pe care dorește să-l 

completeze, dintre documentele pe care le poate introduce conform drepturilor 

de acces: 

 TDOC1- Prezentare la internare 

 TDOC2- Extras Fișă de Spitalizare continuă 

 TDOC3 - Fișă de Spitalizare de Zi - Prezentare Vizită 

 TDOC4 - Fișă Consultație 
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 TDOC5.1 - Trimitere clinică 

 TDOC5.2 - Trimitere paraclinică 

 TDOC5.3 - Trimitere Recomandare Îngrijire la domiciliu 

 TDOC5.4 - Trimitere Recomandare Dispozitive Medicale 

 TDOC6 - Rețetă 

6. Medicul poate apoi: 

a. Adăuga un nou document medical electronic  

b. Edita un document pe care l-a creat anterior și pe care nu l-a transmis 

încă în dosar. Poate accesa numai documentele pe care le-a creat el și le 

poate modifica numai dacă nu le-a transmis încă. 

c. Șterge un document dacă nu l-a transmis încă în dosar 

d. Corecta un document deja depus la dosar – implică creare unei noi 

versiuni 

7. Portalul DES afișează o interfață grafică care permite completarea datelor 

conform template-ului documentului. Aceasta are facilități de completare cum ar 

fi: 

a. Organizarea grafică similară cu cea a documentului pe hârtie – dacă există 

un astfel de document 

b. Evidențierea informațiilor care trebuie completate în mod obligatoriu 

c. Preluarea unor date din documente cu care se află în relație (la fișa de 

spitalizare zi atunci când se completează mai multe vizite) 

d. Regăsirea datelor în nomenclatoare (Diagnostice,  Medicamente, Proceduri 

etc.) 

e. Validări la momentul introducerii atunci când sunt posibile 

f. Crearea unui nou document de corecție se va face preluând datele din 

versiunea curentă deja depusă în dosar – medicul nu va fi nevoit să 

reintroducă toate datele ci doar să corecteze datele greșite. 

8. Medicul va completa documentul medical (sau va modifica un document, sau îl 

va șterge – dacă nu a fost încă transmis către DES sau îl va corecta). 

9. După completare, medicul va salva documentul local, pe calculatorul de pe care 

este logat în aplicație. 

10.Ultimul pas este trimiterea documentul salvat către sistemul central DES. Pentru 

informații suplimentare despre procedeul de salvare și transmitere a 

documentelor completate, consultați capitolul Salvarea și transmiterea 

documentelor completate către sistemul central DES.  

 

Documentele vor avea starea de ”În lucru” și ”Trimise”. După ce au fost 

transmise se consideră depuse la dosar. O modificare a acestora nu mai 

este posibilă. În situația în care au existat erori în documentul inițial 

medicul le va putea corecta, dar acest lucru se va face prin crearea unei 

noi versiuni. Sistemul DES va salva o nouă versiune a acelui document – 

considerată corectă, dar va păstra și toate acele versiuni care au fost 

greșite. 

 

file:///E:/PROIECTE/DES/Manuale%20DES/Refacute/Manual%20Portal%20Extern%20DES%20%20-%20Medici_public%20v2.docx%23_Salvarea_și_transmiterea
file:///E:/PROIECTE/DES/Manuale%20DES/Refacute/Manual%20Portal%20Extern%20DES%20%20-%20Medici_public%20v2.docx%23_Salvarea_și_transmiterea
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3.5.1. TDOC1- Prezentare la internare 

Datele cuprinse în documentul de față sunt culese în cadrul Foilor de Observație Clinică 

Generală, la momentul internării pacientului. 

În funcție de acest document electronic, sistemul DES va înregistra pacientul ca 

internat în cadrul unei Unități Medicale. 

 

Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 

 

3.5.1.1. Date de identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 
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Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.1.2. Date adiționale privind internarea 

Cu un click pe secțiunea Date adiționale privind internarea, se va deschide o lista de 

câmpuri care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 
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3.5.1.3. Trimitere spre internare 

Cu un click pe secțiunea Trimitere spre internare, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

 

Informațiile din această secțiune vor fi preluate din biletul de trimitere cu care s-a 

prezentat pacientul la internare, emis de medicul trimițător. 

În cazul în care există mai multe diagnostice pe biletul de trimitere al pacientului, prin 

acționarea butonului , utilizatorul are posibilitatea de a genera încă o 



 
 

 
 

 
 

    

53 

 

Programul Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii Economice” 

2007-2013 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

linie în care să introducă și această informație. Procesul poate fi repetat ori de câte ori 

este nevoie. 

 

 

3.5.2. TDOC2- Extras fișă de spitalizare continuă 

Datele incluse sunt în prezent culese în cadrul spitalelor prin intermediul Foilor de 

observații și a Biletelor de ieșire din spital. Template-ul/ structura  este unul care se 

aplică mai multor situații: 

- Externări ale pacienților vindecați 

- Externări ale nou născuților 

- Externări ale pacienților decedați 
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Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 

3.5.2.1. Date identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este obligatorie și va fi transmisă pentru fiecare document. 
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Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.2.2. Detalii episod de spitalizare 

Secțiunea Detalii episod de spitalizare va conține datele generale ale episodului de 

internare.

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 
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3.5.2.3. Trimitere spre internare 

Cu un click pe secțiunea Trimitere spre internare, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea se va completa doar în cazul în care internarea are la bază o trimitere. 
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În cazul în care există mai multe diagnostice pe biletul de trimitere al pacientului, prin 

acționarea butonului , utilizatorul are posibilitatea de a genera încă o 

linie în care să introducă și această informație. Procesul poate fi repetat ori de câte ori 

este nevoie. 

Informațiile din această secțiune vor fi preluate din biletul de trimitere cu care s-a 

prezentat pacientul la internare, emis de medicul trimițător. 
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3.5.2.4. Diagnostice 

Cu un click pe secțiunea Diagnostice, se va deschide o lista de câmpuri care se va 

completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea va reține informații cu privire la diagnosticele acordate pacientului pe 

parcursul episodului de internare. 

 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.2.5. Stare prezentă la internare 

Cu un click pe secțiunea Stare prezentă la internare, se va deschide un câmp de tip 

text liber, în care se va introduce starea pacientului la internare. 
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3.5.2.6. Istoricul bolii actuale 

Cu un click pe secțiunea Istoricul bolii actuale, se va deschide o lista de câmpuri care 

se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este opțională. Se va completa cu datele referitoare la Bolile curente  

(simptome, evoluție și tratament) reclamate de pacient. 

 

 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.2.7. Antecedente 

Prin accesarea secțiunii Antecedente, se vor deschide alte cinci subsecțiuni în care 

utilizatorul are posibilitatea de a introduce date în aplicație într-un mod foarte facil. 
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Secțiunea este opțională. Se va completa cu informațiile colectate de medic în urma 

discuției purtate cu pacientul. 

 

Mai jos sunt expuse aceste subsecțiuni: 

 Antecedente heredo-colaterale 

 

 

Informațiile din această subsecțiune vor fi preluate din foaia de observație din rubrica 

evidențiată mai jos: 

 

 Mod de viață 
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Informațiile din această subsecțiune vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

 Antecedente fiziologice adult femeie 

 

Informațiile din această subsecțiune vor fi preluate din foaia de observație din rubrica 

evidențiată mai jos: 
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 Antecedente fiziologice copil 

 

Informațiile din această subsecțiune vor fi preluate din foaia de observație din rubrica 

evidențiată mai jos: 

 

 Antecedente personale patologice 

 

Informațiile din această subsecțiune vor fi preluate din foaia de observație din rubrica 

evidențiată mai jos: 
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3.5.2.8. Proceduri medicale efectuate 

Secțiunea Proceduri medicale efectuate este destinată introducerii de proceduri 

medicale esențiale efectuate pacientului în cadrul internării.  

Forma acestei secțiuni este: 

 

iar zona de unde se colectează informațiile din foaia de observație este: 

 

 

 

3.5.2.9. Detalii naștere 

Secțiunea Detalii naștere va conține date cu privire la Detaliile de Naștere și procesul 

de Naștere al Nou- Născutului,  este de forma: 
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iar informațiile din această secțiune vor fi preluate din foaia de observație clinică nou-

născut din câmpurile evidențiate în imaginea de mai jos: 

 

 

3.5.2.10. Servicii și investigații clinice, paraclinice și spitalicești 

Secțiunea Servicii și investigații clinice, paraclinice și spitalicești efectuate, este 

destinată, după cum îi spune și numele, înregistrării în aplicație a serviciilor și 

investigațiilor esențiale aplicate pacientului. 

În această secțiune pot fi adăugate mai multe servicii și investigații clinice per medic, 

acționând butonul  pentru fiecare serviciu sau investigație clinică ce 

trebuie adăugată. 

Are următoarea formă: 
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În cazul în care se dorește adăugarea mai multor servicii pentru același medic, se va 

acționa butonul  ori de câte ori este necesar. 

Informațiile pentru această secțiune pot fi preluate din foaia de observație clinică. 

 

 

 

3.5.2.11. Monitorizare semne vitale 

În secțiunea Monitorizare semne vitale se vor introduce informațiile considerate 

esențiale referitoare la monitorizarea semnelor vitale ale pacientului internat. Are 

următoarea formă: 
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Informațiile pot fi preluate din foaia de observație clinică în pagina 9. 
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3.5.2.12. Imunizări 

Secțiunea Imunizări este opțională. Se va completa cu informații privind vaccinurile 

efectuate pacientului în cadrul vizitei. 

Prin acționarea butonului  se pot adăuga mai multe imunizări. 

Forma ei este: 

 

Informațiile prezente în această secțiune pot fi preluate din fișa de consultație. 

 

3.5.2.13. Tratament medicamentos 

Secțiunea Tratament medicamentos este opțională. Se va completa cu informații 

privind medicația administrată pacientului în cadrul internării. 

În această secțiune prin acționarea butonului  se poate introduce 

tratamentul medicamentos aplicat pacientului de un anumit medic pacientului 

respectiv. Astfel se pot introduce in aplicație tratamente administrate de mai mulți 

medici pacientului respectiv. 
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Prin acționarea butonului  se va deschide următoarea fereastră de 

unde pot fi selectate medicamentele, dozajul, data administrării si toate informațiile 

esențiale privind administrarea de medicamente. Procesul se va repeta pentru toate 

medicamentele administrate. 

 

 

Aceste informații pot fi preluate din fișa de observație clinică în ultimele pagini. 

 

3.5.2.14. Tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice 

Secțiunea Tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice este opțională. 

Se va completa cu informații privind încadrarea pacientului în Studii Clinice și medicație 

administrată pacientului în cadrul respectivului Studiu. 
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Prin acționarea butonului se va deschide următoarea formă unde pot fi 

introduse informațiile privind tratamentul aplicat pacientului în cadrul studiului. 

 

3.5.2.15. Alte probleme identificate 

Secțiunea Alte probleme identificate este opțională. Se va completa cu informații 

privind Bolile Cronice sau Alergiile diagnosticate pacientului pe parcursul vizitei. 

Prin acționarea butonului  se va deschide o formă unde se poate 

introduce boala cronică de care suferă pacientul. Dacă pacientul suferă de mai multe 

boli cronice se repetă procesul. 

 

Prin acționarea butonului  se va deschide o formă unde se poate introduce 

alergia de care suferă pacientul. Dacă pacientul suferă de mai multe alergii se repetă 

procesul. 
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3.5.2.16. Tratament medicamentos recomandat 

Secțiunea Tratament medicamentos recomandat la externat se va completa doar în 

cazul în care este emisa o rețetă pacientului in urma spitalizării. 

Forma acestei secțiuni este: 

 

Prin acționarea butonului  se va deschide o fereastră în care se poate 

selecta medicamentul. Procesul se repetă pentru fiecare medicament în parte. 

 

Informațiile din această secțiune vor fi preluate din rețetă conform marcărilor de mai 

jos. 
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3.5.2.17. Servicii și investigații recomandate 

Secțiunea Servicii și investigații recomandate se va completa doar în cazul în care sunt 

emise trimiteri – pentru investigații clinice sau paraclinice suplimentare - în urma 

spitalizării . 

Este compusă din patru tipuri de trimiteri care pot fi emise pacienților. Are următoarea 

formă: 
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Pentru Trimiterea clinică forma de introducere a datelor arata ca în imaginea de mai 

jos: 

 

iar corespondența câmpurilor din biletul de trimitere clinică este următoarea: 
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Pentru Trimiterea paraclinică forma de introducere a datelor arata ca în imaginea de 

mai jos: 

 

iar corespondența câmpurilor din biletul de trimitere paraclinică este următoarea: 
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Pentru Trimiterea recomandare îngrijire la domiciliu forma de introducere a datelor 

arata ca în imaginea de mai jos: 

 

iar corespondența câmpurilor din Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu 

este următoarea: 
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Pentru Trimiterea recomandare dispozitive medicale forma de introducere a datelor 

arata ca în imaginea de mai jos: 

 

iar corespondența câmpurilor din Recomandare privind acordarea dispozitivelor 

medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale este 

următoarea: 
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3.5.2.18. Bilet de externare 

SecțiuneaBilet de externare va permite înregistrarea detaliilor completate de către 

medic în cadrul Biletului de Externare.  

Forma acestei secțiuni este următoarea: 

 

iar informațiile vor fi preluate formularul Bilet de ieșire din spital: 
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3.5.2.19. Scrisoare medicală 

Secțiunea Scrisoare medicală va permite înregistrarea detaliilor completate de către 

medic în cadrul Scrisorii Medicale emisă la externarea pacientului. 

 

iar informațiile vor fi preluate din formularul Scrisoare medicală: 

 

 

3.5.3. TDOC3- Fișă de Spitalizare de Zi – Prezentare Vizită 

Datele incluse sunt în prezent culese în cadrul spitalelor prin intermediul Foilor de 

observații și a Biletelor de ieșire din spital. 
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Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 

 

3.5.3.1. Date identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este obligatorie și va fi transmisă pentru fiecare document. 
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Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.3.2. Antecedente 

Prin accesarea secțiunii Antecedente, se vor deschide alte cinci subsecțiuni în care 

utilizatorul are posibilitatea de a introduce date în aplicație într-un mod foarte facil. 

Secțiunea este opțională. Se va completa cu informațiile colectate de medic în urma 

discuției purtate cu pacientul. 

 

Mai jos sunt expuse aceste subsecțiuni: 

 Antecedente heredo-colaterale 
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 Mod de viață 

 

 Antecedente fiziologice adult femeie 

 

 Antecedente fiziologice copil 

 

 

 Antecedente personale patologice 
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3.5.3.3. Detalii episod de spitalizare 

Secțiunea Detalii episod de spitalizare va conține datele generale ale episodului de 

internare. 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 
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3.5.3.4. Trimitere spre internare 

Cu un click pe secțiunea Trimitere spre internare, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea se va completa doar în cazul în care internarea are la bază o trimitere. 

 

În cazul în care există mai multe diagnostice pe biletul de trimitere al pacientului, prin 

acționarea butonului , utilizatorul are posibilitatea de a genera încă o 

linie în care să introducă și această informație. Procesul poate fi repetat ori de câte ori 

este nevoie. 

Informațiile din această secțiune vor fi preluate din biletul de trimitere cu care s-a 

prezentat pacientul la internare, emis de medicul trimițător. 



 
 

 
 

 
 

    

83 

 

Programul Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii Economice” 

2007-2013 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

3.5.3.5. Diagnostice 

Cu un click pe secțiunea Diagnostice, se va deschide o lista de câmpuri care se va 

completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea va reține informații cu privire la diagnosticele acordate pacientului pe 

parcursul episodului de internare. 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 
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3.5.3.6. Detalii vizită 

Secțiunea este obligatorie șiconține datele vizitelor înregistrate pentru Spitalizarea de 

Zi curent raportată. 

Forma secțiunii este următoarea: 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.3.7. Proceduri medicale efectuate 

Secțiunea Proceduri medicale efectuate este opțională și este destinată introducerii de 

proceduri medicale esențiale efectuate pacientului în cadrul internării.  

Forma acestei secțiuni este: 
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iar zona de unde se colectează informațiile din foaia de observație este: 

 

3.5.3.8. Servicii și investigații clinice, paraclinice și spitalicești 

Secțiunea Servicii și investigații clinice, paraclinice și spitalicești efectuate, este 

destinată, după cum îi spune și numele, înregistrării în aplicație a serviciilor și 

investigațiilor esențiale aplicate pacientului. 

În această secțiune pot fi adăugate mai multe servicii și investigații clinice per medic, 

acționând butonul  pentru fiecare serviciu sau investigație clinică ce 

trebuie adăugată. 

Are următoarea formă: 

 

În cazul în care se dorește adăugarea mai multor servicii pentru același medic, se va 

acționa butonul  ori de câte ori este necesar. 

Informațiile pentru această secțiune pot fi preluate din foaia de observație clinică. 



 
 

 
 

 
 

    

86 

 

Programul Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii Economice” 

2007-2013 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

3.5.3.9. Imunizări 

Secțiunea Imunizări este opțională. Se va completa cu informații privind vaccinurile 

efectuate pacientului în cadrul vizitei. 

Prin acționarea butonului  se pot adăuga mai multe imunizări. 

 

Forma ei este: 

 

Informațiile prezente în această secțiune pot fi preluate din fișa de consultație. 
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3.5.3.10. Tratament medicamentos în cadrul vizitei 

Secțiunea Tratament medicamentos în cadrul vizitei este opțională. Se va completa cu 

informații privind medicația administrată pacientului în cadrul internării. 

În această secțiune prin acționarea butonului  se poate introduce 

tratamentul medicamentos aplicat pacientului de un anumit medic pacientului 

respectiv. Astfel se pot introduce in aplicație tratamente administrate de mai mulți 

medici pacientului respectiv. 

Prin acționarea butonului  se va deschide următoarea fereastră de 

unde pot fi selectate medicamentele, dozajul, data administrării si toate informațiile 

esențiale privind administrarea de medicamente. Procesul se va repeta pentru toate 

medicamentele administrate. 
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Aceste informații pot fi preluate din fișa de observație clinică în ultimele pagini. 

 

3.5.3.11. Alte probleme identificate 

Secțiunea Alte probleme identificate este opțională. Se va completa cu informații 

privind Bolile Cronice sau Alergiile diagnosticate pacientului pe parcursul vizitei. 

Prin acționarea butonului  se va deschide o formă unde se poate 

introduce boala cronică de care suferă pacientul. Dacă pacientul suferă de mai multe 

boli cronice se repetă procesul. 
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Prin acționarea butonului  se va deschide o formă unde se poate introduce 

alergia de care suferă pacientul. Dacă pacientul suferă de mai multe alergii se repetă 

procesul. 

 

3.5.3.12. Tratament medicamentos recomandat 

Secțiunea Tratament medicamentos recomandat la externat se va completa doar în 

cazul în care este emisa o rețetă pacientului in urma spitalizării. 

Forma acestei secțiuni este: 

 

Prin acționarea butonului  se va deschide o fereastră în care se poate 

selecta medicamentul. Procesul se repetă pentru fiecare medicament în parte. 
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Informațiile din această secțiune vor fi preluate din rețetă conform marcărilor de mai 

jos. 
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3.5.3.13. Tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice 

Secțiunea Tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice este opțională. 

Se va completa cu informații privind încadrarea pacientului în Studii Clinice și medicație 

administrată pacientului în cadrul respectivului Studiu. 

Prin acționarea butonului se va deschide următoarea formă unde pot fi 

introduse informațiile privind tratamentul aplicat pacientului în cadrul studiului. 
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3.5.3.14. Servicii și investigații recomandate 

Secțiunea Servicii și investigații recomandate se va completa doar în cazul în care sunt 

emise trimiteri – pentru investigații clinice sau paraclinice suplimentare - în urma 

spitalizării . 

Este compusă din patru tipuri de trimiteri care pot fi emise pacienților. Are următoarea 

formă: 

 

Pentru Trimiterea clinică forma de introducere a datelor arata ca în imaginea de mai 

jos: 
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iar corespondența câmpurilor din biletul de trimitere clinică este următoarea: 

 

Pentru Trimiterea paraclinică forma de introducere a datelor arata ca în imaginea de 

mai jos: 
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iar corespondența câmpurilor din biletul de trimitere paraclinică este următoarea: 

 

Pentru Trimiterea recomandare îngrijire la domiciliu forma de introducere a datelor 

arata ca în imaginea de mai jos: 
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iar corespondența câmpurilor din Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu 

este următoarea: 

 

Pentru Trimiterea recomandare dispozitive medicale forma de introducere a datelor 

arata ca în imaginea de mai jos: 
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iar corespondența câmpurilor din Recomandare privind acordarea dispozitivelor 

medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale este 

următoarea: 
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3.5.3.15. Bilet de externare 

SecțiuneaBilet de externare va permite înregistrarea detaliilor completate de către 

medic în cadrul Biletului de Externare.  

Forma acestei secțiuni este următoarea: 

 

 

 

 

iar informațiile vor fi preluate formularul Bilet de ieșire din spital: 
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3.5.3.16. Scrisoare medicală 

Secțiunea Scrisoare medicală va permite înregistrarea detaliilor completate de către 

medic în cadrul Scrisorii Medicale emisă la externarea pacientului. 

 

 

 

 

 

 

 

iar informațiile vor fi preluate din formularul Scrisoare medicală: 
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3.5.4. TDOC4- Fișă consultație 

Datele incluse sunt în prezent culese în cadrul spitalelor prin intermediul Fișelor de 

consultație. 

Structura se va aplica pentru diverse tipuri de documente medicale și pentru diverse 

situații întâlnite: 

- Fisa consultație adult (servicii clinice) 

- Fisa consultație copil (servicii clinice) 
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Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 

3.5.4.1. Date identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este obligatorie și va fi transmisă pentru fiecare document. 
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Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.4.2. Date adiționale privind consultația sau investigația 

Secțiunea este obligatorie și se va completa cu datele colectate de medic în urma 

consultației sau investigației efectuate pacientului. 

Forma secțiunii este următoarea: 

 

 

Informațiile cuprinse în această secțiune vor fi preluate din Fișa de consultații medicale 

conform marcărilor de mai jos: 
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3.5.4.3. Antecedente 

Prin accesarea secțiunii Antecedente, se vor deschide alte cinci subsecțiuni în care 

utilizatorul are posibilitatea de a introduce date în aplicație într-un mod foarte facil. 

Secțiunea este opțională. Se va completa cu informațiile colectate de medic în urma 

discuției purtate cu pacientul. 

 

Mai jos sunt expuse aceste subsecțiuni: 

 Antecedente heredo-colaterale 

 

 

 Mod de viață 

 

 Antecedente fiziologice adult femeie 
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 Antecedente fiziologice copil 

 

 Antecedente personale patologice 

 

Informațiile cuprinse în această secțiune vor fi preluate din Fișa de consultații medicale 

pentru adulți din zona: 

 

iar pentru copii din zona: 
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3.5.4.4. Trimitere clinică în baza căreia se face consultația 

Cu un click pe secțiunea Trimitere clinică în baza căreia se face consultația, se va 

deschide o lista de câmpuri care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de 

tipul câmpurilor. 

Secțiunea se va completa doar în cazul în care consultația are la bază o trimitere. 

 

În cazul în care există mai multe diagnostice pe biletul de trimitere al pacientului, prin 

acționarea butonului , utilizatorul are posibilitatea de a genera încă o 

linie în care să introducă și această informație. Procesul poate fi repetat ori de câte ori 

este nevoie. 

Informațiile din această secțiune vor fi preluate din biletul de trimitere cu care s-a 

prezentat pacientul la consultație, emis de medicul trimițător, iar corespondența 

câmpurilor din biletul de trimitere clinică este următoarea: 
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3.5.4.5. Consemnarea examenelor periodice – copii 

Secțiunea permite înregistrarea datelor cu privire la serviciile de monitorizare de la 

stadiul de nou-născut până la 36 luni conform Fișei de consultație copil. 

Secțiunea este opțională și are următoarea formă: 
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Informațiile cuprinse în această secțiune vor fi preluate din Fișa de consultații medicale 

pentru copii din zona: 

 

3.5.4.6. Istoricul bolii curente 

Cu un click pe secțiunea Istoricul bolii curente, se va deschide o lista de câmpuri care 

se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este opțională. Se va completa cu datele referitoare la Bolile curente  

(simptome, evoluție și tratament) reclamate de pacient. 
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3.5.4.7. Servicii clinice și paraclinice efectuate 

Secțiunea Servicii clinice și paraclinice efectuate, este destinată, după cum îi spune și 

numele, înregistrării în aplicație a serviciilor și investigațiilor esențiale aplicate 

pacientului. 

În această secțiune pot fi adăugate mai multe servicii clinice sau paraclinice per medic, 

acționând butonul  pentru fiecare serviciu ce trebuie adăugat. 

Are următoarea formă: 

 

În cazul în care se dorește adăugarea mai multor servicii pentru același medic, se va 

acționa butonul  ori de câte ori este necesar. 

3.5.4.8. Imunizări 

Secțiunea Imunizări este opțională. Se va completa cu informații privind vaccinurile 

efectuate pacientului în cadrul consultației. 
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Prin acționarea butonului  se pot adăuga mai multe imunizări. 

Forma ei este: 

 

Informațiile prezente în această secțiune pot fi preluate din Fișa de consultație. 

 

 

3.5.4.9. Tratament medicamentos administrat în ambulatoriu 

Secțiunea Tratament medicamentos administrat în ambulatoriueste opțională. Se va 

completa cu informații privind medicația administrată pacientului în cadrul consultației 

în ambulatoriu. 

În această secțiune prin acționarea butonului  se poate introduce 

tratamentul medicamentos aplicat pacientului de un anumit medic pacientului 

respectiv. Astfel se pot introduce in aplicație tratamente administrate de mai mulți 

medici pacientului respectiv. 
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Prin acționarea butonului  se va deschide următoarea fereastră de 

unde pot fi selectate medicamentele, dozajul, data administrării si toate informațiile 

esențiale privind administrarea de medicamente. Procesul se va repeta pentru toate 

medicamentele administrate. 

 

3.5.4.10. Tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice 

Secțiunea Tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice este opțională. 

Se va completa cu informații privind încadrarea pacientului în Studii Clinice și medicație 

administrată pacientului în cadrul respectivului Studiu. 

Prin acționarea butonului se va deschide următoarea formă unde pot fi 

introduse informațiile privind tratamentul aplicat pacientului în cadrul studiului. 
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3.5.4.11. Alte probleme identificate 

Secțiunea Alte probleme identificate este opțională. Se va completa cu informații 

privind Bolile Cronice sau Alergiile diagnosticate pacientului pe parcursul vizitei. 

Prin acționarea butonului  se va deschide o formă unde se poate 

introduce boala cronică de care suferă pacientul. Dacă pacientul suferă de mai multe 

boli cronice se repetă procesul. 

 

Prin acționarea butonului  se va deschide o formă unde se poate introduce 

alergia de care suferă pacientul. Dacă pacientul suferă de mai multe alergii se repetă 

procesul. 

 

 

3.5.4.12. Tratament medicamentos recomandat în urma consultației 

Secțiunea Tratament medicamentos recomandat în urma consultației se va completa 

doar în cazul în care este emisă o rețetă pacientului în urma consultației. 

Forma acestei secțiuni este: 
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Prin acționarea butonului  se va deschide o fereastră în care se poate 

selecta medicamentul. Procesul se repetă pentru fiecare medicament în parte. 

 

 

Informațiile din această secțiune vor fi preluate din rețetă conform marcărilor de mai 

jos. 
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3.5.4.13. Servicii și investigații recomandate în urma consultației 

Secțiunea Servicii și investigații recomandate în urma consultației se va completa doar 

în cazul în care sunt emise trimiteri – pentru investigații clinice sau paraclinice 

suplimentare - în urma consultației . 

Este compusă din patru tipuri de trimiteri care pot fi emise pacienților. Are următoarea 

formă: 
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Pentru Trimiterea clinică forma de introducere a datelor arata ca în imaginea de mai 

jos: 

 

iar corespondența câmpurilor din biletul de trimitere clinică este următoarea: 
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Pentru Trimiterea paraclinică forma de introducere a datelor arata ca în imaginea de 

mai jos: 

 

iar corespondența câmpurilor din biletul de trimitere paraclinică este următoarea: 

 

 

Pentru Trimiterea recomandare îngrijire la domiciliu forma de introducere a datelor 

arata ca în imaginea de mai jos: 
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iar corespondența câmpurilor din Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu 

este următoarea: 

 

 

Pentru Trimiterea recomandare dispozitive medicale forma de introducere a datelor 

arata ca în imaginea de mai jos: 
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iar corespondența câmpurilor din Recomandare privind acordarea dispozitivelor 

medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale este 

următoarea: 
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3.5.5. TDOC5.1- Trimitere clinică 

Datele incluse sunt în prezent culese în cadrul unităților sanitare prin intermediul 

Trimiterilor clinice. 

Secțiunea curentă va fi utilizată pentru cazurile în care sunt transmise date cu privire 

la: 

- Trimiteri pentru investigații clinice 

- Trimiteri pentru internare 

 

Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 

3.5.5.1. Date identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este obligatorie și va fi transmisă pentru fiecare document. 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 
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3.5.5.2. Trimiteri clinice 

Pentru Trimiterea clinică forma de introducere a datelor arata ca în imaginea de mai 

jos: 

 

 

iar corespondența câmpurilor din biletul de trimitere clinică este următoarea: 
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3.5.6. TDOC5.2- Trimitere paraclinică 

Datele incluse sunt în prezent culese în cadrul unităților sanitare prin intermediul 

Trimiterilor paraclinice. 

Secțiunea curentă va fi utilizată pentru cazurile în care sunt transmise date cu privire 

la: 

- Trimiteri pentru investigații paraclinice de imagistica sau explorări funcționale. 
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Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 

3.5.6.1. Date identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este obligatorie și va fi transmisă pentru fiecare document. 

 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 
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3.5.6.2. Trimiteri paraclinică 

 

Pentru Trimiterea paraclinică forma de introducere a datelor arata ca în imaginea de 

mai jos: 

 

 

iar corespondența câmpurilor din biletul de trimitere paraclinică este următoarea: 
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3.5.7. TDOC5.3- Trimitere Recomandare îngrijire la domiciliu 

Secțiunea curentă va fi utilizată pentru situații in care avem alte recomandări rezultate 

in urma consultației/ internării, precum “Recomandări pentru îngrijiri la domiciliu”. 

 

Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 
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3.5.7.1. Date identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este obligatorie și va fi transmisă pentru fiecare document. 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.7.2. Recomandare pentru îngrijiri la domiciliu 

Pentru Recomandare pentru îngrijiri la domiciliu forma de introducere a datelor arata 

ca în imaginea de mai jos: 
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iar corespondența câmpurilor din Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu 

este următoarea: 
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3.5.8. TDOC5.4- Trimitere recomandare dispozitive medicale 

Secțiunea curent va fi utilizat pentru situații in care avem alte recomandări rezultate in 

urma consultației/ internării, precum “Recomandări pentru dispozitive medicale”.

 

Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 

3.5.8.1. Date identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este obligatorie și va fi transmisă pentru fiecare document. 

 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 
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3.5.8.2. Recomandări pentru dispozitive medicale 

Pentru Recomandări pentru dispozitive medicale forma de introducere a datelor arata 

ca în imaginea de mai jos: 

 

iar corespondența câmpurilor din Recomandare privind acordarea dispozitivelor 

medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale este 

următoarea: 
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3.5.9. TDOC6- Rețetă 

Secțiunea Rețetă se va completa doar în cazul în care este emisă o rețetă pacientului în 

urma spitalizării/consultației. 

 

Secțiunile cu date privitoare la pacient și internare, sunt secțiuni de tip expandare-

colapsare. 
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3.5.9.1. Date identificare pacient 

Cu un click pe secțiunea Date identificare pacient, se va deschide o lista de câmpuri 

care se va completa cu date corespunzătoare în funcție de tipul câmpurilor. 

Secțiunea este obligatorie și va fi transmisă pentru fiecare document. 

 

Informațiile din aceste câmpuri vor fi preluate din foaia de observație din rubricile 

evidențiate mai jos: 

 

3.5.9.2. Date rețetă 

Forma acestei secțiuni este: 
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Prin acționarea butonului  se va deschide o fereastră în care se poate 

selecta medicamentul. Procesul se repetă pentru fiecare medicament în parte. 

 

Informațiile din această secțiune vor fi preluate din rețetă conform marcărilor de mai 

jos. 
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3.6. Salvarea și transmiterea documentelor completate către 

sistemul central DES 

După completarea unui document medical (sau modificarea un document existent din 

lista de documente), medicul va salva documentul. Această operațiune îi permite să 

lucreze la un document în mai multe sesiuni de lucru până când este finalizat. După 

finalizare va fi transmis către dosarul de sănătate al pacientului.Pentru salvare, se va 

acționa butonul  din partea de jos dreapta a formularului de completare a 

oricărui tip de document.  

 Dacă nu au fost detectate erori, documentul va fi salvat local, putând fi regăsit în lista 

de documente: 



 
 

 
 

 
 

    

131 

 

Programul Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii Economice” 

2007-2013 
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Ultimul pas este trimiterea documentul salvat către sistemul central DES. După 

salvarea documentului, se va acționa butonul  din partea de jos dreapta a 

formularului de completare a oricărui tip de document. 

Portalul DES va verifica corectitudinea semantică a documentului (dacă au fost 

completate toate câmpurile obligatorii, dacă s-a introdus tipul de date cerut de fiecare 

câmp). Dacă au fost detectate erori, acestea vor fi semnalate utilizatorului pentru a fi 

remediate: 

 

 Dacă nu au fost detectate erori, documentul va fi pregătit pentru transmitere către 

dosarul de sănătate al pacientului. Datele vor fi formatate conform standardului Hl7 

CDA. 

 

În pagina nou deschisă, de transmitere a documentului, în partea stângă este afișat, 

conform legislației în vigoare, documentul care va fi transmis, în format HL7 CDA 

(XML). În partea dreaptă se află două opțiuni de semnare, Semnare manuală 

(offline) sau Semnare cu applet (onnline).  
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În cazul în care dețineți o aplicație de semnare offline a documentelor electronice, o 

puteți folosi pentru semnare prin alegerea opțiunii Semnare manuală (offline). 

Semnarea manuală implică descărcarea fișierului XML, semnarea acestuia folosind 

aplicația terță, de semnare offline și a aceluiași certificat cu care s-a făcut 

autentificarea în portal, încărcarea fișierului semnat și apoi trimiterea semnăturii.  

 

Un exemplu al unui flux de semnare manuală a unui document este prezentat mai jos: 

1. Descărcarea fișierului XML, prin acționarea butonului  , eventual 

cu selectarea locației în care se va descărca fișierul cu extensia .bin 

 

2. Semnarea acestuia folosind aplicația terță, de semnare offline.  

 

 

3. Încărcarea fișierului semnat , prin acționarea butonului Choose file din pagina de 

transmitere a portalului DES 

 

4. Trimiterea semnăturii, prin acționarea butonului  

După transmitere, dacă nu au fost întâmpinate erori, va fi afișat un mesaj de succes, 

iar documentul, se va regăsi în lista de documente cu starea Trimis. După câteva 

momente datele medicale din documentul transmis vor fi extrase și consolidate în 

dosarul de sănătate al pacientului la care se referă putând fi consultate în cele 5 

secțiuni ale dosarului (Sumar urgență, Istoric medical, Antecedente, Documente 

medicale, Date personale) 
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Semnarea cu applet se poate folosi dacă nu se dorește folosirea unei aplicații terțe de 

semnare și implică descărcarea temporară a unui applet java cu acordarea permisiunii 

de rulare a acesteia, folosind pentru semnare același certificat cu care s-a făcut 

autentificarea în portal. 

 

Un exemplu al unui flux de semnare cu applet unui document este prezentat mai jos: 

1. Acționarea butonului  pentru a porni procesul de semnare cu applet 

2. Se va da permisiunea de rulare a appletului în fereastra apărută (prin acționarea 

butonului Continue) 

 
3. Se va alege certificatul cu care s-a făcut autentificarea în portal și se va acționa 

butonul . 
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4. Se va introduce PIN-ul certificatului selectat: 

 

 

5. Fișierul va fi semnat și transmis de applet. 
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În ambele cazuri, după transmitere, dacă nu au fost întâmpinate erori, va fi afișat un 

mesaj de succes, iar documentul, se va regăsi în lista de documente cu starea Trimis. 

După câteva momente datele medicale din documentul transmis vor fi extrase și 

consolidate în dosarul de sănătate al pacientului la care se referă putând fi consultate 

în cele 5 secțiuni ale dosarului (Sumar urgență, Istoric medical, Antecedente, 

Documente medicale, Date personale)

 

 


