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A. OBIECTIVELE CURSULUI
Cursul acoperă abordările legate de managementul informaŃiei clinice, cu focalizare pe rolul şi scopul înregistrărilor
medicale şi dezvoltarea arhitecturilor suport pentru FEP. Se trec în revistă probleme legate de activităŃile practice
curente care conduc la realizarea FEP. Cursul prezintă noŃiuni aflate la îmbinarea domeniului tehnic cu cel medical,
fiind necesar din acest punct de vedere pentru formarea viitorilor specialişti în informatică medicală din Ńara noastră.
Contributia procentuala in cadrul competentelor: “Capacitatea de abordare interdisciplinară, pe bază de cunoştinŃe
inginereşti şi medicale, din perspectiva informaticii, a aplicaŃiilor din serviciile de îngrijire a sănătăŃii”-20%,
“Capacitatea de participare la activităŃi profesionale bazata pe abilităŃi de comunicare, lucrul in echipa, management de
sarcini complexe, cooperare interdisciplinara in cadrul mediului ingineresc-medical”, 10%, Identificarea şi formularea
de probleme specifice sistemelor informatice din îngrijirea sănătăŃii şi capacitatea de utilizare pentru elaborare de
specificaŃii şi proiecte, 40%, Proiectarea, implementarea, testarea, evaluarea, utilizarea, administrarea şi mentenanŃa
aplicaŃiilor informatice de îngrijire a sănătăŃii, utilizând diverse tehnologii de programare, 30%.
B. SUBIECTELE CURSULUI
•
•
•
•
•
•

Tipuri de date stocate în înregistrările electronice medicale (2 ore)
Avantaje ale înregistrărilor electronice faŃă de cele pe hârtie (2 ore)
Caracteristici ale înregistrărilor electronice (6 ore)
Prezentarea câtorva standarde utilizate pentru înregistrarea electronică a datelor (8 ore)
Piedici în implementarea sistemelor bazate pe înregistrarea electronică a datelor medicale (1 ora)
Prezentarea câtorva sisteme bazate pe înregistrarea electronică a datelor medicale (9 ore)

C. SUBIECTELE APLICATIILOR

(laborator, seminar, proiect)

Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conŃinutul proiectul de an)
Laboratoarele vor trata următoarele tematici:
• Prezentarea unor sisteme informatice pentru gestionarea fişei electronice a pacientului şi efectuarea unei
comparaŃii între acestea. (4 ore)
• Analiza datelor care trebuie incluse în fişa electronică a pacientului. (2 ore)
• Prezentarea câtorva noŃiuni de programare necesare implementării unei aplicaŃii pentru gestiunea fişei
electronice a pacientului (4 ore)
• Crearea unui sistem simplu pentru gestiunea fişei electronice a pacientului.(4 ore)
Proiectele vor avea ca temă realizarea unor sisteme informatice cu specific medical în care accentul să fie pus pe
gestionarea fişelor electronice ale pacienŃilor. Acest lucru se va realiza în contextul unui proiect mai amplu dezvoltat în
echipe de doi-trei masteranzi, cultivându-se astfel şi capacitatea de a lucra în echipă (7 ore);
- implementarea fisei electronice a pacientului – prototip care implica un sistem informatic de medic de familie, un
cabinet de medic specialist si un spital.
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E. PROCEDURA DE EVALUARE
Examenul va consta dintr-o probă teoretică sub formă de test grilă. Pentru promovarea examenului trebuie ca minim
50% din întrebări să aibă răspunsuri corecte. În nota finală ponderea notei de examen va fi de 67%, iar a notei pentru
activitatea pe parcurs de 33%.
F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
•
•
•

HST.922, Information Technology in the Health Care System of the Future The future of electronic health
records, MIT-Harvard Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology,
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Health-Sciences-and-Technology/index.htm
„Introduction to Health Data and Electronic Health Records”, The University of Texas, School of Health
Information Sciences at Houston , http://www.shis.uth.tmc.edu/education/coursecatalog.2006-0714.5551903411/hi-5309-introduction-to-health-data-and-electronic-health-records
„Health Information Technology and Systems”, The University of Tennessee, Health Science Center,
http://www.utmem.edu/allied/himcurr.html
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