
Cum alegem cel mai
bun soft de cabinet
medical?

Ghid practic pentru medicii de

familie din România



Ce vor avea de c

Care sunt diferen

âştigat medicii de familie şi pacienţii lor de pe
urma informatizării cabinetelor medicale? Ce probleme ar putea
totuşi apărea? ţele dintre SIUI şi programele
firmelor private? Care sunt cele mai importante criterii după care
se pot ghida medicii de familie la alegerea programului de
calculator?



Într-o lume în care nicio activitate economică nu mai este
posibilă fără calculatoare şi programe software performante,
informatizarea a ajuns şi în cabinetele de medicina familiei din
România. „Medicina există de când bolile, adică dintotdeauna şi a
funcţionat şi fără calculatoare”, afirmă tradiţionaliştii, cei care nu
privesc cu ochi buni noua tehnologie impusă de autorităţi. „Fără
calculator nu faci nimic”, cred entuziaştii şi de beneficiile
nelimitate aduse de computere şi soft.

Cu ajutorul unor reputaţi medici din România,
specializaţi în informatică medicală, acest ghid îşi propune să
răspundă la întrebările formulate mai sus şi să

ţi în căutarea celei mai
bune soluţii.

IT, convin

Discuţia despre utilitatea folosirii calculatorului de către medicii
de familie – consideraţi o categorie de elită în societatea noastră –
este mai aprinsă ca niciodată după ce aceştia au început să
primească, din luna aprilie 2008, echipamentele informatice
destinate gestionării computerizate a cabinetelor medicale.
Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) a distribuit, prin intermediul
Asociaţiilor de Sănătate Publică (ASP) judeţene, laptopuri şi
imprimante, dar nu şi un program software de gestionare a
activităţii din cabinetul medical.

constituie un
instrument util pentru medicii de familie afla
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Formulare + registre solicitate de CJAS

Formulare + registre solicitate de ASP

Formulare solicitate de pacienţi

Este necesar un soft în cabinetul medical?

Rutina birocratică a raportării consumă o mare parte din timpul
medicului de familie. De multe ori, în loc ca acesta să se
concentreze asupra a ceea ce contează cu adevărat, consultul
clinic şi comunicarea cu pacienţii, el este blocat de problemele
minore. Medicii de familie au de completat zilnic documente,
formulare şi rapoarte, de la reţete şi concedii solicitate de pacienţi

până la registrele cerute de Casele Judeţene de Asigurări de
Sănătate.

Este foarte important p

slativ, financiar-contabil etc.). Speciali

„De peste trei ani de când folosesc un program informatic în
cabinetul meu tr

în
cabinetul medical”, afirm

şi

Şi asistentele au posibilitatea să
lucreze în paralel cu medicii, folosind programe de calculator ce
permit accesarea în acelaşi timp a unei singure baze de date.

entru medicii de familie să fie la curent cu
cele mai noi modificări din domeniul medical românesc, precum şi
din domeniile conexe (legi ştii
care susţin programele de calculator trebuie să implementeze
rapid toate modificările listelor de medicamente şi din legislaţia
locală. Actualizarea realizată direct de pe Internet, într-un timp
foarte scurt, nu presupune întreruperea activităţii medicale.

ăiesc o experienţă deosebit de plăcută! Răspund
<<Da!>> hotărât la întrebarea dacă este necesar un soft

ă medicul de familie Gheorghe
Alexandrescu din Bucureşti.

Prin utilizarea unui program de calculator se gestioneaz

Folosind un program software de calitate, medicul de familie
revine pe

la
patul bolnavului, exact ceea ce le

ă eficient
munca medicilor de familie. Atunci când modul de folosire al
programului este simplu şi rapid, acesta contribuie la rezolvarea
tuturor problemelor din cabinet.

poziţia clinicianului, întrucât îşi gestionează cu uşurinţă
toate activităţile cabinetului, inclusiv fişele cu pacienţi,
consultaţiile, documentele, programările sau raportările, câştigând
timp în folosul consultului clinic, adică a actului medical direct

lipseşte astăzi medicilor
„tradiţionalişti”.
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timp în folosul consultului clinic, adică a actului medical direct

lipseşte astăzi medicilor
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Lista documentelor completate de medicul de familie

Dr. Sandra Adalgiza Alexiu, Secretarul Asociaţiei Medicilor de
Familie din Bucureşti (AMFB), a realizat un inventar al
documentelor pe care medicii trebuie să le completeze în
activitatea de zi cu zi din cabinete. Medicul Alexiu face parte din
echipa AMFB care organizează simpozioane lunare pentru
membrii săi, susţinând prezentări referitoare la informatizarea
cabinetelor medicale.

• Zilnic
Periodic
Lunar
Trimestrial

Zilnic
Periodic
Lunar
Trimestrial

Zilnic
Periodic
Lunar

Printre formularele i registrele solicitate de ASP se numără
reţetele galbene pentru stupefiante, reţetele verzi pentru
psihotrope, reţetele de eliberare a laptelui praf, fişa de observaţii a
pacientului, registrele de consultaţii, de boli infecţioase, de diabet,
de vaccinări sau de consultaţii la domiciliu. CJAS solicită, printre
altele, reţetele şi prescripţiile medicale, registrul de consultaţii,
registrul de consultaţii la domiciliu, scrisoarea medicală, trimiterile
la specialist sau laborator şi fişele anexe pentru examene de bilanţ.
Pacienţii solicită concedii medicale, certificate prenupţiale,
certificate de deces, fişe anexe cu vaccinări pentru copiii care
încep grădiniţa sau şcoala, avize epidemiologice, alte adeverinţe
de prezentat autorităţilor, alte documente.

,

ş
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•
•

•
•
•
•

•
•
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Soluţia
SIUI - Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de
Sănătate - este un simplu instrument de raportare. Scopul ei îl
constituie unificarea sistemelor de raportări din toată ţara.
Programul se situează la un nivel primar, având un mod greoi de
operare.

Medicii de
familie sunt liberi să aleagă oricare dintre programele existente pe
piaţă, cu condiţia să realizeze corect toate raportările.

Argumente pentru medici şi pacienţi

Dr. San

Astfel creşte acurateţea datelor obţinute prin consultul
clinic;

Educaţia medicală continuă, feedback-ul interdisciplinar şi
liniar cresc calitatea actului medical.

Se scu
Se câştigă timp pentru consultaţie (primează aspectul clinic

i comunicarea pacient);
Calitatea actului medical creşte prin accesul rapid la

informaţii din baza de date, la antecedente personale, la
comunicare interdisciplinară, la baze de date medico-farmaceutice
şi prin feedback rapid de la serviciile paraclinice;

dra Alexiu a întocmit două liste cu argumente în
favoarea folosirii programelor de calculator: una pentru medici şi
alta pentru pacienţi.

• Este nevoie ca medicul să câştige timp în favoarea
consultului clinic, a pregătirii medicale continue şi pentru feedback
şi comunicare;

•

•

• rtează timpul de aşteptare;
•

ş medic -
•

• Programarea induce disciplină, creşte respectul faţă de
medic.

Argumente pentru medici

Argumente pentru pacienţi
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Soluţiile soft dedicate versus programul gratuit SIUI

Între
programele

Nu este asigurat niciun fel de suport sau consultan
e. Medicii de familie trebu

care nu

firmelor private tip
Pentru bolnavii cronici, re

nu

soluţia gratuită SIUI, distribuită pe CD-uri de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi soft
realizate de firme private nu există termen de comparaţie.

ţă, nici
măcar telefonic ie să plătească o terţă
persoană pentru a se ocupa de partea hardware în cabinet.

Pe lângă programul gratuit, există şi soluţii software complete
de la firme private, achiziţionate de medici contra-cost.

Pe website-
ul autorităţii principale de colectare a rapoartelor, CNAS, există o
secţiune destinată medicilor de familie „ utilizează
aplicaţiile gratuite puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate”. Sunt publicate acolo toate informaţiile tehnice
pentru adaptarea aplicaţiilor astfel încât să efectueze raportarea
electronică în formatul SIUI. Spre deosebire de soluţia gratuită,
programele ăresc concedii, trimiteri la analiză
sau consultaţii. ţetele se pot copia de la o
lună la alta, astfel încât medicul trebuie să le rescrie, opţiune pe
care SIUI nu o include.

Soluţia
SIUI - Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de
Sănătate - este un simplu instrument de raportare. Scopul ei îl
constituie unificarea sistemelor de raportări din toată ţara.
Programul se situează la un nivel primar, având un mod greoi de
operare.

Medicii de
familie sunt liberi să aleagă oricare dintre programele existente pe
piaţă, cu condiţia să realizeze corect toate raportările.

Soluţia
SIUI - Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de
Sănătate - este un simplu instrument de raportare. Scopul ei îl
constituie unificarea sistemelor de raportări din toată ţara.
Programul se situează la un nivel primar, având un mod greoi de
operare.

Medicii de
familie sunt liberi să aleagă oricare dintre programele existente pe
piaţă, cu condiţia să realizeze corect toate raportările.
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>>>

Cum alegem cel mai bun software de gestionare a
activităţii din cabinetul medical?

Pe piaţă există mai multe programe software create pentru
medicii de familie, însă puţine contribuie cu adevărat la creşterea
calităţii actului medical.

Medicul t

tre ASP. O alt

a
crescute

Indiferent de funcţionalităţile programului
de calculator, este foarte important ca firma care l-a produs să
deţină o reţea naţională de parteneri şi să fie capabilă să ofere, prin
intermediul acestora, instalarea, instruirea şi întreţinerea
programului în zona unde medicul îşi desfăşoară activitatea.

rebuie să fie foarte atent atunci când alege
programul informatic de folosit în mod curent. Există câteva
condiţii minimale pe care soluţia trebuie să le îndeplinească pentru
a fi luată în considerare de doctori: să includă deplasarea unui
reprezentant al firmei în cabinete în caz de necesitate, să ofere
suportul telefonic şi online şi să permită raportarea către Casa de
Asigurări de Sănătate conform standardelor SIUI, precum şi
raportarea datelor statistice în conformitate cu legile în vigoare
că ă întrebare foarte importantă pe care trebuie s-o
formuleze medicul se referă la posibilitatea soft-ului de a permite
lucrul în reţea fără achiziţionarea unei licenţe suplimentare.

Medicii trebuie să primească de la început un manual de
instalare şi ghidul complet de utilizare, documente care să
răspundă la toate întrebările despre program. Acest trebuie să
funcţioneze pe calculatoare normale, fără cerinţe de
performanţă.

Indiferent de funcţionalităţile programului
de calculator, este foarte important ca firma care l-a produs să
deţină o reţea naţională de parteneri şi să fie capabilă să ofere, prin
intermediul acestora, instalarea, instruirea şi întreţinerea
programului în zona unde medicul îşi desfăşoară activitatea.
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Lista lui Badea

Dr. Lauren iu R. Badea este un reputat specialist î
autor al celui mai de succes blog personal pe

profilul medicinii de familie, www.laurbadea.wordpress.com. El a
realizat o list

1. Să fie un sistem integrat, centrat pe nevoile cabinetului
de medicina familiei

itate a
datelor

3. Instalarea şi actualizarea să se realizeze pe Internet
4. Să fie integrat cu softurile ASP, CJAS, CNPAS, MFP şi

să permită şi raportările online
5. Implementarea să se realizeze rapid, la fel şi instruirea

personalului
ortul bazei de date CJAS i PNESSP

7. Să includă următoarele module: cabinet, administrativ,
financiar – contabil, angajaţi, arhivă documente

8. Interfaţa să fie simplă, prietenoasă, iar programul uşor
de utilizat şi exploatat. Ferestrele să fie integrate în
interfaţă

9. Să conţină toate actele medicale specifice – atât
imprimabilele în format legal, cât şi evidenţa actelor
eliberate

CJAS)
11. Să ofere facilităţi şi pentru actele nemedicale (chitanţe –

facturi, ordine de plată şi decont). Să ţină evidenţa
acestor acte nemedicale şi a registrelor (salariaţi,
registru plăţi)

ţ n
informatică medicală,

ă de criterii după care se pot ghida medicii de familie la
alegerea programului informatic. Soluţia software trebuie să
respecte, în opinia domnului Badea, următoarele condiţii:

.
2. Să ofere certificarea standard de confidenţial

.
.

.

.
6. Să permită imp ş .

.

.

.
10. Să includă registrele medicale (ASP, .

.
>>>

Indiferent de funcţionalităţile programului
de calculator, este foarte important ca firma care l-a produs să
deţină o reţea naţională de parteneri şi să fie capabilă să ofere, prin
intermediul acestora, instalarea, instruirea şi întreţinerea
programului în zona unde medicul îşi desfăşoară activitatea.
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Lista lui Badea - continuare

12. Să menţină evidenţa consultaţiilor şi tratamentelor şi
repetarea actelor medicale (reţete cronici, bilete
laborator)

13. Să realizeze asocierile şi memorarea în bazele de date
pentru folosirea automată în consultaţiile următoare

iagnostic, supravegheri diabet,
insuficien accident vascular)

15. Să existe un sistem briefcase ataşat fişei fiecărui
pacient, pentru acte medicale scanate

16. Să fie flexibil la schimbările legislative, iar modificările
de soft să intre în folosinţă cât mai repede

17. Să conţină biblioteca medicală (agenda medicală,
interpretare analize, vaccinări, ghiduri medicale)

18. Să se asigure suportul tehnic (gratuit prima lună) prin e-
mail, messenger, telefon şi pagină web

i alte forme de comunicare
essenger, skype, call-center)

20. Să deţină un sistem flexibil de formatare a diverselor
raportări

contractare cu fi iere
scanate), precum i o arhi

i etc.
22. Aplicaţia şi bazele de date să poată fi recuperate printr-

un sistem de backup
23. Să ofere tutoriale video pentru folosirea softului

.

.
14. Să cuprindă şi formularele medicale precompletate

(date pacient, d bilanţ,
ţă cardiacă, .

.

.

.

.
19. Pagina de web a firmei să cuprindă suportul tehnic

pentru utilizatori (forum) ş
rapidă (m .

.
21. Să cuprindă un sistem briefcase de administrare a

cabinetului (foldere acreditare, ş
ş vă a documentelor ieşite-

intrate, fişe pacienţi transferaţ

.
.
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Întrebări cheie

Medicii Sandra Alexiu şi Victor Ionescu au

ţă. Ei au formulat următoarele cerinţe:

ă

ă

formulat un chestionar
care a stat la baza unui studiu al AMFB privind principalele softuri
medicale existente pe pia

1. Există un manual de instalare?
2. Există un ghid de utilizare? Dacă da, câte pagini are acesta?
3. A fost organizată instruirea privind utilizarea softului?
4. Există posibilitatea de a lucra în reţea fără achiziţionarea

unei licenţe suplimentare?
5. Cum este asigurat service-ul? Telefonic, on-line, prin

messenger, pe forum sau prin agent?
6. Cum se face actualizarea programului atunci când apar

modificări? On-line sau prin agent?
7. În cât timp sunt disponibile actualizările în cazul modificării

legislaţiei? În aceeaşi zi, a doua zi sau este necesar un
interval de timp mai mare?

8. Cât de des se fac îmbunătăţiri ale programului? Săptămânal,
bilunar, lunar, trimestrial sau cu altă periodicitate?

9. Permite tipărirea reţetelor compensate/gratuite,
psihotrope/stupefiante, simple, pentru două sau trei luni?

10. Permite memorarea schemelor terapeutice şi repetarea lor?
11. Permite tip rirea concediilor medicale şi a adeverinţelor

medicale tip?
12. Permite generarea fişei medicale, a registrului de

consultaţii, a registrului bolnavilor cronici numeric, nominal
şi pe afecţiuni?

13. Permite importul datelor din alte aplicaţii?
14. Permite ataşamente?
15. Calculează indici (IMC, SCORE etc.)?
16. Foloseşte grile/scoruri medicale de calcul al riscului?
17. Are alerte?
18. Are modul de programare pacienţi?
19. Are sistem backup şi recuperare date?
20. Permite generarea raport rilor către CJAS şi ASP?
21. Când lucraţi cu softul, pentru a trece dintr-o fereastră în

alta, puteţi utiliza mouse-ul, tastatura sau ambele?
22. Cât durează în medie scrierea şi tipărirea unei reţete, a unui

bilet de trimitere, a unui concediu medical sau a unei
adeverinţe medicale?
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Generează rapoartele SIUI şi toate celelalte specifice unui
cabinet

PharmEc CabiNet

PharmEc CabiNet este o soluţie completă de gestionare
informatică a tuturor activităţilor dintr-un cabinet medical sau
policlinică. Programul funcţionează inclusiv pe laptopurile de la
Ministerul Sănătăţii şi este folosit deja de peste 250 de medici din
România, care îi apreciază funcţiile complexe, compatibilitatea cu
raportările CAS şi uşurinţa în folosire.

PharmEc CabiNet este uşor de utilizat şi de medicii fără
experienţă în folosirea calculatoarelor. Meniurile sunt intuitive,
pentru un acces uşor la toate funcţiile de bază. Un reprezentant al
companiei PharmEc Software realizează instalarea programului,
instruirea în privinţa folosirii lui şi oferă consultanţă gratuită
nelimitată.

Acoperire naţională: instalare, instruire şi întreţinere în toate
judeţele ţării

• Eviden

Gestionarea tuturor activit

Gestionează eficient munca medicilor de familie
ţa clară a pacienţilor, consultaţiilor şi reţetelor

prescrise;
ăţilor cabinetului: fişe pacienţi,

consultaţii, documente, programări sau raportări;
•

Gestionează eficient munca medicilor de familie
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•

• Raportarea c

• Posibilitatea de a centraliza

Nomenclatoare maladii

• Posibilitatea de copiere a re

• Func

• Instruire gratuit
• Actualizare

• Acoperire na

• Echip

• U tilizare, cu meniuri intuitive – program
personalizat pentru nevoile medicilor de familie.

şi liste de medicamente CAS
complete şi actualizate;

ţetelor bolnavilor cronici de la
o lună la alta;

ţionează în reţea: preţul instalării este acelaşi,
indiferent de numărul de calculatoare din cabinetul unui
medic;

ă la instalare şi manual de utilizare inclus;
şi update permanent prin Internet, conform cu

cele mai noi schimbări legislative şi cu modificările listelor
de medicamente;

ţională prin reţeaua de parteneri prezenţi în
toate judeţele României - deplasare fizică în cabinetele
medicale;

ă de suport telefonic şi online ce răspunde imediat
oricărei solicitări legate de utilizarea programului;

şurinţă în u

Generează rapoartele SIUI şi toate celelalte specifice unui
cabinet

ătre CAS conform standardelor SIUI –
programul este compatibil cu sistemul informatic unic
integrat al asigurărilor de sănătate din România;

şi tipări datele prin intermediul

Generează rapoartele SIUI şi toate celelalte specifice unui
cabinet

Gestionează eficient munca medicilor de familie
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12

unor rapoarte (raport boli cronice, registru de consultaţie,
fişa pacientului etc.)

ţete, concedii şi trimiteri) a
datelor introduse în calculator;

ă a
fi tipărite în funcţie de forma tipizatelor, pentru o
imprimare precisă;

ăreşte reţete, concedii, trimiteri, registru consultaţii,
fişa pacientului.

ţilor se poate face din datele
furnizate de Casa de Asigurări. Include şi softul pentru
raportarea co

ănătăţii, dar şi pe orice calculator obişnuit,
fără cerinţe ţă. În cazul în care nu
îl aveţi, vă oferim o soluţie care să includă şi un computer
sau laptop.

Oferă funcţii speciale de tipărit documente şi formulare

Agreat de Asociaţia medicilor de familie şi de Casa de Asigurări

Necesită un calculator normal

• Printarea pe tipizatele CAS (re

• Posibilitatea de configurare a documentelor ce urmeaz

• Tip

• Importul listei pacien

ncediilor medicale.

• PharmEc CabiNet poate fi folosit pe laptopurile de la
Ministerul S

deosebite de performan

Oferă funcţii speciale de tipărit documente şi formulare

Agreat de Asociaţia medicilor de familie şi de Casa de Asigurări

Necesită un calculator normal



Oferă funcţii speciale de tipărit documente şi formulare

Agreat de Asociaţia medicilor de familie şi de Casa de Asigurări

Necesită un calculator normal



Contact:
PharmEc Software
Bd. Iuliu Maniu Nr. 6,
Sector 6, Bucureşti
Telefon: (021) 408.50.40
Fax: (021) 408.50.44
E-mail: office@pharmec.ro
Web: www.pharmec.ro

Contact:


