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ÎNTREBARE

Adresată: Ministerului Sănătății

Ministrului Sănătății

Doamnei Ioana Mihăilă

De către: Vasilică TOMA, deputat PSD

Obiectul întrebării: Digitalizarea sistemului de sănătate

Stimata doamna Ministru,

Sectorul sanitar se bazează pe o infrastructură concepută acum 50-60 ani, când nevoia
de servicii de sănătate era diferită faţă de realităţile de astăzi.

Reţeaua de spitale este adesea fragmentată, în sensul că multe spitale sunt pavilionare
(necesitând transferul între secţiile aceluiaşi spital cu ajutorul ambulanţei), utilizează clădiri
vechi care nu permit integrarea optimală a circuitelor intraspitaliceşti şi ridică frecvent
dificultăţi majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale
clădirilor, nu dispun de facilităţi pentru un acces fizic (ex. pentru persoanele cu dizabilităţi).

Adaptarea infrastructurii la nevoile de servicii de sănătate curente este în multe cazuri
imposibilă sau mult mai costisitoare decât construcţia unor clădiri noi în care sa se transfere
activitatea curentă a unor spitale. In plus, mai ales în spitalele vechi cu circuite deficitare,
controlul infecţiilor nosocomiale este deficitar, cu impact asupra siguranţei pacientului şi
cheltuieli evitabile.

Dotarea cu echipamentele necesare este încă departe de standardele din ţările europene
avansate şi deseori distribuţia echipamentelor în profil teritorial este insuficient echilibrată şi
calibrată în funcţie de nevoi.
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Potenţialul maxim al tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor nu a fost încă atins în
sectorul de sănătate românesc. Un exemplu în acest sens îl oferă Sistemul Informatic Unic
Integrat (SIUI) utilizat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cârdul electronic de
asigurări de sănătate şi dosarul electronic de sănătate - toate acestea sunt proiecte de maxim
impact şi importanţă, aflate în diferite stadii de dezvoltare.

Pe lângă toate aceste probleme, capacitatea sistemului de colectare, procesare, analiză şi
raportare a datelor în sistemele informatice sau informaţionale existente, dar şi valorificarea
datelor şi informaţiilor disponibile în politicile publice sunt deficitare.

În condițiile în care vorbim de digitalizarea sistemului de sănătate vă rog, stimata doamna
Ministru, să îmi comunicați care sunt măsurile adoptate cu privire la îmbunăţirea utilizării a
soluţiilor tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor în serviciile de urgenţă, iar aici vorbim
despre:

- dezvoltarea soluţiilor informatice pentru dispeceratele integrate de urgenţă
(regionale sau subregionale) în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne şi alte instituţii
implicate;

- dezvoltarea unui sistem „paper free" între sectorul de urgenţă pre-spitalicesc şi
unităţile de primiri urgenţă, prin transferul şi gestionarea electronică a datelor;

- extinderea şi modernizarea sistemului de telecomunicaţii, voce şi date pentru
serviciile de ambulanţa şi SMURD în colaborare cu MAI/GSU şi alte instituţii implicate.

- creşterea accesului la servicii de sănătate prin utilizarea serviciilor de
telemedicina care ar presupune implementarea unor soluţii inovative şi inclusive care
contribuie la reducerea inechităţilor în accesul la servicii de sănătate a populaţiilor vulnerabile
din comunităţile izolate în condiţii de eficienţă şi calitate crescute.

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc!




