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Colegiul Medicilor Alba susține implementarea și utilizarea Dosarului 

Electronic de Sănătate, având în vedere beneficiile oferite de folosirea sistemelor 

informatice în domeniul sănătății. Însă constatăm faptul că au fost semnalate anumite 

probleme și neclarități, iar din punctul nostru de vedere ar fi binevenite precizări 

detaliate din partea MS referitoare la următoarele chestiuni: 

 

1. Aspecte etice  

- Care sunt soluţiile pentru pacienţii care nu doresc să aibă un DES?; 

- Faptul că anumite boli cronice, hematologice și transmisibile sunt afișate în 

sumarul de urgență nu constituie o încălcare a dreptului pacienților la confidențialitatea 

datelor medicale?; 

- Persoanelor terțe, care au atribuţii în realizarea de statistici şi rapoarte pe baza 

datelor depersonalizate din sistemul DES, li se asigură efectuarea de cursuri de etică 

și deontologie? Sau depersonalizarea datelor se face în mod automat și nicio altă 

persoană în afară de pacient și medicul curant nu au acces la datele din DES? Dar 

persoanele care asigură suportul tehnic al sistemului, nici ele nu pot accesa datele?... 

 

2. Aspecte tehnice 

- Care sunt garanțiile privitoare la interoperabilitatea dintre toate sisteme 

informatice din domeniul sănătății și eliminarea documentelor medicale pe suport de 

hârtie?; 

- Care sunt măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie luate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 

pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat? 

- Referitor la gradele de acces la dosarul pacientului: ar putea un pacient să 

ofere acces unui medic doar la anumite informații din DES (spre ex. doar o anumită 

perioadă de timp sau doar cu privire la un anumit diagnostic)?  
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3. Aspecte legale 

- Deși se afirmă că pacientul este „proprietarul de drept” al informațiilor și datelor 

personale, informațiile vechi nu pot fi șterse de către acesta, ele fiind păstrate în 

secțiunea Istoric. 

- Care este procedura utilizării transfrontaliere a datelor?; 

- Cui i se va atribui răspunderea în cazul unui atac informatic asupra sistemului 

DES sau asupra computerului unui medic sau al unei instituții (spital sau Casă de 

asigurări) și a pierderii datelor medicale sau a folosirii lor în alte scopuri decât cele 

prevăzute de lege? Știm că cei vinovați de potențialele infrațiuni enumerate mai sus 

trebuie să răspundă, însă poate ar fi oportun ca statul român să se constituie garant al 

protejării informațiilor medicale, din moment ce el este gestionarul lor;  

- Cui i se va atribui răspunderea în situațiile în care unui pacient îi este refuzată 

angajarea de către medicul de medicina muncii, datorită observării în DES a unor 

informații medicale la întocmirea dosarului de angajare?; 

- Care este durata arhivării datelor conținute în DES?; 

- Raportat la art. 10 alin. (2) din Norme Metodologice din 21 ianuarie 2015 

privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al 

pacientului, cum se va proceda în vederea sancționării furnizorilor de servicii medicale 

care nu se află într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate și nu 

îndeplinesc obligaţia utilizării DES? Neprecizarea exactă a acestor sancțiuni poate 

crea discriminare între furnizorii care au contract cu o CAS și cei care nu au. 

 - Centralizarea activității tuturor medicilor la CNAS, inclusiv a celor care nu au 

contract cu casa, nu constituie o îngrădire a caracterului liberal al profesiei medicale?  

 

 


