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În premieră pentru unităţile sanitare din 
Bihor, la Spitalul Clinic Judeţean din 
Oradea a fost montat ieri un aparat pentru 
citirea cardurilor de sănătate. Este vorba 

de un sistem care asigură transferul informaţiilor medicale înscrise în fişa electronică a 
pacientului. Practic, toată istoria medicală a fiecărui deţinător de card este stocată elec-
tronic, ceea ce simplifică munca medicilor, iar pacientul are acces direct la toate 
informaţiile sale. 

Cititorul de carduri a fost instalat gratuit la Unitatea de Primire Urgenţe, de la Spitalul Clinic Judeţean, unde fiecare secundă 
contează când vine vorba de salvarea unei vieţi. Pentru sistemul medical orădean, cardul de sănătate care conţine toate 
datele medicale ale pacientului este o premieră. "Acest sistem se aplică deja în mai multe ţări care au o cultură medicală 
mai avansată decât noi. Introducerea cardului de sănătate este importantă în special pentru medicii de la urgenţe care vor 
afla mult mai repede toate informaţiile medicale despre pacient", a precizat coordonatorul UPU-SMURD, dr. Hadrian Borcea. 
"Cititorul de carduri va funcţiona la UPU, iar sistemul de utilizare este foarte simplu. În primul rând, specialistul are acces la 
toată istoria medicală a pacientului, inclusiv poate observa ce antecedente are, dacă suferă de alergii, ce investigaţii a făcut 
şi ce tratamente a urmat. Astfel, se economiseşte mult timp şi pot fi evitate erorile", a punctat managerul unităţii sanitare, 
dr. Florian Bodog. Potrivit şefului Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, dr. Marius Pîrcioagă, noul sistem electronic de stocare a 
datelor medicale va duce, cu siguranţă, la îmbunătăţirea lucrurilor în domeniul sanitar bihorean şi este de părere că toţi 
medicii de familie vor începe să-l utilizeze.

Pentru un card electronic de sănătate privat, valabil un an, orădenii trebuie să scoată din 
buzunar suma de 45 de lei, pentru doi ani, 72 de lei, iar pentru 3 ani vor plăti 90 de lei. Cât 
despre medicii de familie, aceştia vor plăti doar abonamentul informatic, care ajunge lunar 
la preţul de 150 de lei. 


