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Putem avea card electronic de sănătate!
În vreme ce sistemul de Sănătate din România aproape că îşi dă ultima suflare, bîntuit de scandaluri medicale şi cazuri răsunătoare de malpraxis, 
un medic de familie din Ialomiţa intenţionează să implementeze pe plan local un sistem online de consemnare detaliată şi monitorizare a traseului 
medical al unui pacient. Noua metodă se numeşte card electronic de sănătate şi, la acest moment, Paula Tecuceanu, medicul de familie despre 
care facem vorbire, se află în stadiul de intenţie şi discuţii cu firma ce urmează să implementeze sistemul. Cardul poate fi considerat o fişă 
electronică a pacientului. ICMed este primul sistem informatic online din România destinat furnizorilor de servicii medicale. Firma Syonic, 
producătorul acestui card, prevede o implementare a utilităţii medicale
pe o scară largă.

Reţetă electronică

farmaciei, reţeta acestuia. De asemenea, rezultatele analizelor de  laborator şi imagistică medicală sînt disponibile rapid atît medicului de familie, 
cît şi medicului din spital. Important este pentru cei care sînt stabiliţi în străinătate sau călătoresc frecvent, că nu există o limită de timp şi spaţiu 
pentru această fişă medicală electronică, respectîndu-se însă dreptul la confidenţialitate al pacientului. Farmacistul sau medicul de laborator nu 
vor avea acces la toate consultaţiile pacientului ci doar li se va transmite online reţeta sau biletul pentru investigaţii paraclinice» a descris medicul 
Tecuceanu principalele beneficii ale cadrului electronic de sănătate.
Proiectul medicului Tecuceanu este rezultatul colaborării cu compania Syonic, cea care a implementat la sfîrşitul lunii septembrie, la Arad, primul 
card electronic, intenţionînd să lanseze produsul la scară naţională. Cardul permite consemnarea detaliată, dar şi monitorizarea pacientului în 
traseul parcurs la furnizorii de servicii medicale, eliminînd o bună parte din documentaţia stufoasă de evidenţă a pacienţilor. Pe scurt, medicul 
Tecuceanu intenţionează să elibereze pacienţilor doritori aflaţi pe listele domniei sale, cîte un card de sănătate pe care ulterior aceştia îl vor folosi 
la fiecare consultaţie medicală necesară. «În principiu, demersul este relativ simplu. Pacienţii mei vor avea posibilitatea să opteze pentru acest 
sistem. În cabinet, administrarea fişei medicale, respectiv operarea consultaţiei curente, a internărilor, a rezultatelor imagistice se va face online 
de către mine, aşa cum se desfăşoară deja din aprilie 2008. Pacientul va primi în continuare reţeta sau biletul de trimitere tipărit, pe care le va 
prezenta la farmacie sau la laborator împreună cu acel card personalizat. În plus, pacientul o să deţină şi un istoric al prescripţiilor medicale, al 
rezultatelor explorărilor imagistice dar şi al datelor monitorizate în mod normal prin fişa medicală, respectiv tensiune arterială, glicemie, puls, date 
antropometrice, la care însă nu vor avea acces decît medicii din urgenţă sau medicul specialist. Mai sînt discuţiile cu ceilalţi furnizori de servicii 
medicale, care ar trebui să găzduiască acele cititoare de carduri» susţine medicul Tecuceanu. Cititoarele de card urmează a fi amplasate în 
unităţile de primiri urgenţe, spitale, farmacii şi laboratoare. Produsul elimină, definitiv, eventualele erori umane, o medicaţie dăunătoare unor boli 
mai vechi ale pacientului, oferind în plus cel mai scump lucru din lume, «secunda care poate face diferenţa». «Bolnavii cronici, diabeticii, alergicii 
nu pot folosi orice tip de medicaţie. În situaţia în care un astfel de pacient ajunge în urgenţă inconştient, medicul de gardă poate vizualiza online 
istoricul medical al pacientului şi va putea face o evaluare rapidă, putînd alege soluţia optimă din punct de vedere terapeutic pentru fiecare 
pacient» adaugă medicul Tecuceanu.
Principalul avantaj al folosirii acestui card de sănătate este însă altul. Pentru prima dată în istoria eliberării de reţete pacientul va putea primi exclu-
siv medicamentele prescrise de medic. Softul în baza căruia funcţionează noul card recomandă farmaciştilor direct denumirea comercială a 
medicamentelor, eliminînd erorile de interpretare.
O parte a pacienţilor medicului Tecuceanu pare încîntată de soluţia oferită şi aşteaptă cu interes ca sitemul să ajungă în plan local. «Am auzit 
că ar costa doar 30 de lei pe an. E drept, nu mă duc la medic foarte des dar sînt alergic la Xilină şi la Sulfamide. Mi se pare o bună poliţă 
de asigurare pentru viaţa mea,în cazul unei urgenţe medicale» spune unul dintre pacienţi.
«Sunt diabetică, hipertensivă şi am un rinichi unic chirurgical. Mi se pare extraordinar să nu mai umblu cu întregul meu dosar medical şi 
să am un simplu card care, într-un minut, îi poate descrie specialistului mult mai multe decat i-aş putea eu povesti într-o oră. În plus este 
important ca în caz de urgenţă medicul de gardă să poată şti valorile tensionale şi glicemice ale mele din ultimul timp» spune o altă 
pacientă.
Costurile cardului electronic de sănătate par nesemnificative comparativ cu beneficiile pe care le oferă. Astfel, pentru un an de zile, pacien-
tul ar trebui să achite 30 lei, pentru doi ani 50 lei, iar pentru trei ani 60 lei, valori necesare implementării sistemului în spitale, farmacii şi 
laboratoare, respectiv întreţinerii acestuia în funcţie de modificările legislaţiei în vigoare. Acestea sînt costurile fiecărui pacient care vrea să 
deţină cardul de sănătate şi, de ce nu, o şansă în plus la viaţă...

Recent, o firmă din Timişoara a inaugurat în România primul card 
electronic de sănătate dar şi prima reţetă medicală electronică. Noul 
sistem de card permite medicilor de familie să efectueze prescripţii 
electronice. «Una dintre cele mai importante beneficii oferite de cardul 
electronic este că oferă o şansă în plus la viaţă în urgenţe. Datorită 
accesului rapid la antecedentele personale patologice şi terapeutice, 
medicul din urgenţă poate efectua o evaluare medicală rapidă şi poate 
institui un tratament cît mai corect în deplină concordanţă cu bolile de fond 
ale pacientului. În plus, la farmacie pacientul are două beneficii: primul 
fiind garanţia că primeşte efectiv medicamentele prescrise de doctor, iar 
cel de-al doilea fiind timpul mult mai scurt de aşteptare, simpla citire a 
cardului pacientului introducînd automat, online, în sistemul operaţional al 


