SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI
Str. Ionel Perlea 10, Sector 1, Bucureşti
Tel./ Fax. 021/3154656
Web: www.snmf.ro, Email: office@snmf.ro

Nr. 205 / 24.12.2014

Către

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
În atenția domnilor Adrian CAZACHEVICI și Lucian MEDVES
Ministerul Sănătății
În atenția domnului Costin ILIUȚĂ

Observațiile Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) privind Proiectul de Hotărâre a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice
privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului afișat la adresele
http://www.cnas.ro/media/pageFiles/Proiect%20Hotarare%20%E2%80%93%20pentru%20aprobarea%20normelor%20metodologice%20DES.pdf
http://www.ms.gov.ro/documente/HG%20si%20NF%20NORME%20DES_1009_2004.pdf

De asemenea vă readucem la cunoștință recomandările exprimate în documentul de pozitie "Dezvoltarea și implementarea Dosarului Electronic de Sănătate"
realizat de Grupul de e-Sănătate al SNMF, publicat în data de 16 septembrie 2014 și disponibil la adresa:
http://snmf.ro/noutati/16_09_2014_Document_de_pozitie_Dosarul_Electronic_de_Sanatate.htm

Anexa
nr.

Articol existent în proiectul de act normativ

Articol modificat corespunzator celui existent
sau articol nou

Motivaţie pentru modificările sau
completările propuse

Art.3 (2) Prin furnizori de servicii medicale se
intelege: cabinete medicale ambulatorii ale
medicilor de familie si alte specialitati, centre de
diagnostic si tratament, centre medicale,
laboratoare, alte unitati sanitare publice sau
private, precum si unitatile sanitare publice si
private cu paturi, numiti in continuare furnizori de

Art.3 (2) Prin furnizori de servicii medicale se
intelege: cabinete medicale ambulatorii ale medicilor
de familie si alte specialitati, centre de diagnostic si
tratament, centre medicale, laboratoare, farmacii,
alte unitati sanitare publice sau private, precum si
unitatile sanitare publice si private cu paturi, aflate
sau nu in contract cu casele de asigurari, numiti in

Este necesar ca si farmaciile sa trimita in
DES informatii despre eliberarea unei
retete (electronice sau simple), cu
modalitatea de eliberare (partiala/
fractionata/ completa) si denumirile
comerciale ale medicamentelor alese de
catre pacient, pentru o corecta si
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servicii medicale.

continuare furnizori de servicii medicale.

completa informare a medicului curant.
Pentru a fi cu adevarat util si a oferi
detalii complete despre istoricul medical,
DES trebuie sa contina si medicamentele
eliberate in baza unor retete
necompensate.
Precizarea existentei sau inexistentei
contractului cu o casa de asigurari este
necesara pentru a se elimina orice
neintelegere referitoare la obligativitatea
unui furnizor fara contract cu o casa de
asigurari de a introduce date in DES.

Art.6 b) Modulul Istoric medical, modulul
Antecedente declarate de pacient, modulul
Documente medicale si modulul Date personale –
accesibile medicilor, numai cu acordul pacientilor.

Art.8 Utilizarea datelor si informatiilor
depersonalizate cuprinse in sistemul DES este
permisa CNAS si Ministerului Sanatatii in vederea
realizarii de analize si evaluari statistice.

Art.6 b) Modulul Istoric medical, modulul
Antecedente declarate de pacient, modulul
Documente medicale si modulul Date personale –
accesibile medicilor, numai cu acordul pacientilor, cu
exceptia medicului de familie.

Medicului de familie nu i se poate ingradi
accesul la istoricul medical, antecedente
si documente medicale si date personale,
mai ales in cazul in care pacientul se
decide sa-si schimbe medicul de familie
(precizare – e vorba de accesul noului
medic de familie la datele inscrise de
fostul medic).
Articol incomplet, nu precizeaza in ce
conditii se acceseaza aceste informatii,
de catre ce departamente din cadrul
CNAS si Min. Sanatatii (portarul angajat
al CNAS sau soferul Min. Sanatatii pot
accesa DES?); de asemenea, trebuie sa
existe o persoana sau un departament
dedicat analizarii si aprobarii cererilor de
accesare a acestor date si limitele intre
care se aproba cererile - un tert poate
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cere analize si evaluari statistice ?
Art.10 (2) Neutilizarea DES de catre furnizorii de
servicii medicale aflati in relatii contractuale cu
casele de asigurari de sanatate, reprezentand
necompletarea si/sau neinregistrarea datelor si
informatiilor in sistemul DES, se sanctioneaza
corespunzator prevederilor actelor normative in
vigoare, care reglementeaza materia asigurarilor
sociale de sanatate in ceea ce priveste relatia
contractuala dintre furnizorii de servicii medicale si
casele de asigurari de sanatate. Pentru furnizorii
de servicii medicale care nu se afla intr-o relatie
contractuala cu o casa de asigurari de sanatate,
neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza de
catre Ministerul Sanatatii in conditiile legii.

Art.10 (2) Neutilizarea DES de catre furnizorii de
servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele
de asigurari de sanatate, reprezentand
necompletarea si/sau neinregistrarea datelor si
informatiilor in sistemul DES, se sanctioneaza
corespunzator prevederilor actelor normative in
vigoare, care reglementeaza materia asigurarilor
sociale de sanatate in ceea ce priveste relatia
contractuala dintre furnizorii de servicii medicale si
casele de asigurari de sanatate. Pentru furnizorii de
servicii medicale care nu se afla intr-o relatie
contractuala cu o casa de asigurari de sanatate,
neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza de
catre Ministerul Sanatatii conform legii........., art,
litera... .

Daca pentru furnizorii aflati in contract
cu o casa de asigurari este specificat in
contractul respectiv aceasta sanctiune,
pentru cei din mediul privat, fara
contract, nu exista nicio lege care sa-i
sanctioneze (din cate stim noi). Daca
exista, trebuie introdusa in textul
articolului, daca nu, trebuie initiata legea
si apoi mentionata in articol. Inexistenta
acestei legi duce din start la refuzul
furnizorilor privati de a introduce date in
DES, ei neputand fi penalizati. Sanctiunile
trebuie sa fie explicite pentru DES, nu
generale pentru nerespectarea
prevederilor MS.
De asemenea, propunem actualizarea
legilor datelor personale, drepturilor
pacientului si codurilor deontologice ale
personalului medical cu introducerea
prevederilor si sanctiunilor specifice in
contextul aparitiei DES si chiar
elaborarea unei Legi a Informatiei
Medicale, dedicata.

Art. 11 – lipseste !
Art. 13 Dupa decesul pacientului, dosarul
electronic de sanatate al acestuia se arhiveaza in
sistemul DES si datele continute se pot utiliza
numai in forma depersonalizata.

Varianta 1: Art. 13 Dupa decesul pacientului, dosarul
electronic de sanatate al acestuia poate fi accesat
doar de catre medicii care au introdus date medicale
in el, respectandu-se restrictiile impuse de pacient,
pe o perioada de 5 ani; la sfarsitul acestei perioade,

Dosarul electronic contine tot istoricul
unui pacient, inclusiv scrisori medicale.
Daca ulterior decesului, la un control al
Casei de Asigurari sau in alte imprejurari,
apare necesitatea accesarii acestui dosar
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dosarul se arhiveaza in sistemul DES si datele
continute se pot utiliza numai in forma
depersonalizata.
Varianta 2: Art. 13 Dupa decesul pacientului, dosarul
electronic de sanatate al acestuia poate fi accesat pe
baza unei cereri adresate departamentului/
persoanei mentionat(e) in articolul 8) de catre
medicii care au introdus date medicale in el,
respectandu-se restrictiile impuse de pacient, pe o
perioada de 5 ani; la sfarsitul acestei perioade,
dosarul se arhiveaza in sistemul DES si datele
continute se pot utiliza numai in forma
depersonalizata.

Cu stimă,

Vicepreședinte SNMF
Dr. Sandra Adalgiza ALEXIU

(de exemplu, pentru a demonstra ca un
medicament a fost acordat pe baza unei
scrisori medicale), depersonalizarea si
arhivarea acestuia duce la imposibilitatea
accesarii dosarului.

