Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură
– SECTIUNEA E-SANATATE”
- observații primite în perioada de consultare publică –

Nr /
data

7088 / 24.07.2018

1.

Trimis
de

Conf.univ.dr.habil. Daniel Peptenatu UNIVERSITY OF BUCHAREST-Faculty of Geography

Nr.
crt.

Referitor la / Text ghid în consultare
Pag. 5 –
Atât SNADR cât și Strategia Națională de
Sănătate 2014-2020 (SNS) și Planul de
acțiune pe perioada 2014-2020 pentru
implementarea SNS (aprobată prin
Hotărârea de Guvern nr. 1028/2014)
stabilește obiectivele strategice în domeniul
sănătății, inclusiv pentru domeniul
tehnologiilor informației și comunicațiilor
(TIC), fiind indicate acțiuni şi proiecte
concrete care vizează eficientizarea
sistemului de sănătate prin accelerarea
utilizării instrumentelor TIC moderne de
tip e-sănătate.
Pag 5
 susținerea infrastructurii specifice pentru
dezvoltarea unui sistem informatic integrat
în domeniul sănătății prin implementarea
de soluții sustenabile de e-sănătate;

Sugestii / Text propus

Decizie AMPOC - OIPSI

Atât SNADR cât și Strategia Națională de
Sănătate 2014-2020 (SNS) și Planul de acțiune
pe perioada 2014-2020 pentru implementarea
SNS (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.
1028/2014) stabilește obiectivele strategice în
domeniul sănătății, inclusiv pentru domeniul Nu considerăm necesară modificarea
tehnologiilor informației și comunicațiilor acestui paragraf.
(TIC), fiind indicate acțiuni și proiecte
concrete care vizează eficientizarea sistemului
de sănătate prin accelerarea utilizării
instrumentelor TIC moderne de tip e-sănătate,
inclusiv proiectarea spațială a datelor medicale.
susținerea infrastructurii specifice pentru
considerăm
necesară
dezvoltarea unui sistem informatic integrat în Nu
domeniul sănătății prin implementarea de modificarea acestui paragraf.
soluții smart de e-sănătate

digitalizarea înregistrărilor în domeniul
Pag 5
considerăm
necesară
sănătății și crearea unor mecanisme de tipul Nu
 digitalizarea înregistrărilor în domeniul
tablourilor de bord pentru proiectarea datelor modificarea acestui paragraf.
sănătății
medicale;
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Nr.
crt.

Trimis
de

Nr /
data

Referitor la / Text ghid în consultare

Sugestii / Text propus

Pag 5
 acțiuni de dezvoltare/consolidare a
sistemelor informaționale existente și de
creștere a gradului de interoperabilitate a
acestora. Principalele componente ale
sistemului informatic al sănătății ca suport
pentru procesul de luare a deciziilor includ:
depozitul de date, instrumente analitice şi
de raportare, etc

acțiuni de dezvoltare/consolidare a sistemelor
informaționale existente și de creștere a
gradului de interoperabilitate a acestora.
Principalele componente ale sistemului
informatic al sănătății ca suport pentru
procesul de luare a deciziilor includ: depozitul
de date, instrumente analitice și de raportare
care să includă și proiectarea spațială a
informațiilor medicale, etc
Utilizarea instrumentelor TIC în domeniul
sănătății asigură creșterea calității și siguranței
procesului de îngrijire a pacientului.
Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de
e-sănătate contribuie, printre altele, la:
construirea unui tablou relevant asupra
performanței sistemului de sănătate în profil
teritorial, îndepărtarea duplicării datelor din
cadrul sistemului medical; creșterea eficienței
politicilor publice în domeniul medical prin
integrarea specificități lor regionale; asigurarea
informațiilor medicale relevante ale unui
pacient; îndepărtarea datelor redundante din
sistem; creșterea eficienței personalului
medical și administrativ; îmbunătățirea
procesului de furnizare de servicii medicale;
evitarea erorilor.

Pag 6
Utilizarea instrumentelor TIC în domeniul
sănătății asigură creșterea calității și
siguranței procesului de îngrijire a
pacientului. Dezvoltarea unui sistem
informatic integrat de e-sănătate contribuie,
printre altele, la: îndepărtarea duplicării
datelor din cadrul sistemului medical;
asigurarea informațiilor medicale relevante
ale unui pacient; îndepărtarea datelor
redundante din sistem; creșterea eficienței
personalului medical și administrativ;
îmbunătățirea procesului de furnizare de
servicii medicale; evitarea erorilor.
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Decizie AMPOC - OIPSI

Nu
considerăm
necesară
modificarea acestui paragraf.

Paragraful a fost modificat parțial,
ținând cont și de observațiile
Ministerului Sănătății.

Nr.
crt.

Trimis
de

Nr /
data

Referitor la / Text ghid în consultare
Pag 6
- Crearea / actualizarea / consolidarea
procesului de digitizare a înregistrărilor în
domeniul sănătății, utilizând depozitul de
date, instrumente analitice și de raportare
etc;
Pag 7
• dezvoltarea/consolidarea de sisteme
informatice ale depozitelor de date/de
monitorizare, documentare și suport al
proceselor de decizie.
Pag 7/8
• Pentru casa de asigurări de sănătate:
eficientizarea
activităților
specifice,
reducerea riscului de apariție a fraudelor
privind decontarea de servicii medicale de
specialitate fără trimitere, accesul la datele
privind consumul de medicamente,
consumul de resurse, evoluția pacienților
cu anumite tipuri de
tratamente,
fundamentarea unor politici în domeniul
asigurărilor de sănătate;

Sugestii / Text propus

Decizie AMPOC - OIPSI

- Crearea / actualizarea / consolidarea
procesului de digitizare a înregistrărilor în
Nu
considerăm
necesară
domeniul sănătății, utilizând depozitul de date,
instrumente analitice și de raportare, inclusiv modificarea acestui paragraf.
proiectarea spațială a datelor medicale etc
•
dezvoltarea/consolidarea
de
sisteme
informatice ale depozitelor de date/de
monitorizare, documentare și suport al Nu
considerăm
necesară
proceselor de decizie.
modificarea acestui paragraf.
• Crearea unui sistem integrat de proiectare
spațială a datelor medicale .
 Pentru casa de asigurări de sănătate:
eficientizarea activităților specifice, reducerea
riscului de apariție a fraudelor privind
decontarea de servicii medicale de specialitate
fără trimitere, accesul la datele privind
consumul de medicamente, consumul de
resurse, evoluția pacienților cu anumite tipuri
de tratamente, fundamentarea unor politici în
domeniul asigurărilor de sănătate bazate pe
realitatea medicală în profil teritorial;

3

AM nu consideră necesară modificarea
Ghidului solicitantului în acest sens.
Având în vedere faptul că unul dintre
obiectivele proiectelor este acela de a
furniza
informații
pentru
fundamentarea politicilor în domeniul
medical, acestea pot fi bazate pe
realitatea medicală la nivel teritorial,
fără a fi necesară modificarea
Ghidului. Acest lucru nu este în
contradicție
cu
implementarea
proiectelor la nivel național.

Nr.
crt.

Trimis
de

Nr /
data

Referitor la / Text ghid în consultare

Sugestii / Text propus

Pag 8
• Pentru Ministerul Sănătății: monitorizarea
impactului bolii la nivelul populației incidență,
prevalență,
mortalitate;
fundamentarea politicilor publice de
sănătate
ale
Ministerul
Sănătății;
planificarea, dimensionarea, monitorizarea
și evaluarea programelor naționale de
sănătate (ale MS şi CNAS); cercetarea
medicală; monitorizarea și evaluarea
sănătății
populației
diversificarea
serviciilor medicale

Pentru Ministerul Sănătății: monitorizarea
impactului bolii la nivelul populației incidență,
prevalență,
mortalitate;
fundamentarea politicilor publice de sănătate
ale
Ministerul
Sănătății;
planificarea,
dimensionarea, monitorizarea și evaluarea
programelor naționale de sănătate (ale MS și
CNAS); cercetarea medicală; monitorizarea și
evaluarea sănătății populației diversificarea
serviciilor
medicale,
cunoașterea
specificităților regionale ca suport pentru
adaptarea politicilor publice în domeniul
sănătății.
Adăugarea unei noi activități eligibile:

7092 / 24.07.2018

2.

Ruxandra TOPORAN
General Electric Medical
Systems Romania SRL

Capitolul „Activități eligibile”
La secțiunea 1.4 Activitățile eligibile sunt
prevăzute, in mod expres, "activități
aferente achiziționării de hardware TIC si
a altor dispozitive aferente (inclusiv
cheltuieli de instalare, configurare, punere
în funcțiune), justificate din punct de
vedere al implementării proiectului. Sunt
excluse elemente de mobilier care nu a
legătură cu funcționarea produselor/
aplicațiilor informatice implementate prin
proiect."

Decizie AMPOC - OIPSI
AM nu consideră necesară modificarea
Ghidului solicitantului în acest sens.
Având în vedere faptul că unul dintre
obiectivele proiectelor este acela de a
furniza
informații
pentru
fundamentarea politicilor în domeniul
medical, acestea pot fi bazate pe
realitatea medicală la nivel teritorial,
fără a fi necesară modificarea
Ghidului. Acest lucru nu este în
contradicție
cu
implementarea
proiectelor la nivel național.

Activități de testare a soluțiilor de tip tablou de Nu se acceptă
bord;
Va adresam rugămintea de a reformula
punctul 1 din cadrul secțiunii 1.4 Activitățile
eligibile, după cum urmează: "activități
aferente achiziționării de hardware TIC,
dispozitive medicale specifice si a altor
considerăm
necesară
dispozitive aferente (inclusive cheltuieli de Nu
instalare, configurare, punere în funcțiune) modificarea acestui paragraf.
justificate din punct de vedere al implementării
proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier
care nu a legătura cu funcționarea produselor
/ aplicațiilor informatice implementate prin
proiect"
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Nr.
crt.

Trimis
de

Nr /
data

Referitor la / Text ghid în consultare

Sugestii / Text propus

Decizie AMPOC - OIPSI

Sugestiile au fost introduse în textul ghidului

Au
fost
analizate
propunerile
Ministerului Sănătății și s-au efectuat
modificările considerate necesare.

Se solicită ca la acest capitol, după valoarea
totală cumulată maxim a apelului să se
introducă fraza:
Referitor la capitolul 1.9 Valoarea maximă ”În cadrul fiecărei cereri de finanţare,
a proiectului, rata de cofinanțare
beneficiarul va menţiona suma alocată
intervenţiei în zona ITI Delta Dunării,
ţinând cont de necesarul investiţional al
Ministerului Sănătății în această zonă”

Fraza se regăsește în Ghid, la pct. 1.8
Alocarea stabilită pentru apelul de
proiecte.

26 iulie 2018
7326 / 30.07.2018

4.

ADI-ITI Delta
Dunării

3.

Ministerul Sănătății

Referitor:
1.3 Obiective
Context
Tipuri de acțiuni finanțate
Obiectivele specifice ale proiectelor
INDICATORI
PRESTABILIŢI
NIVEL DE PROIECT

LA
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