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CONCEPȚIA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL 

AUTOMATIZAT „MEDICINA MILITARĂ” 

 

Igor ZAVALSKI16 
 

Abstract: Articolul conține concepția automatizarii fluxului de 

informații în cadrul instituțiilor/subunităților de medicină militară. Autorul a 

urmat ideea de legare a subiecților de asistență medicală din cadrul Armatei 

Naționale într-un complex informațional, cu scopul eficientizării serviciilor 

medicale. 

Аннотация: Встатье приводится концепция автоматизации 

информационного потока в рамках учреждений/подразделений военной 

медицины. Автор преследует идею соединения субъектов медицинского 

обеспечения в единый информационный комплекс, в целяхповышения 

эффективности медицинских услуг. 

Cuvintele cheie: medicina militară, informatizare, sistemul 

informațional. 
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Activitateainformațională în serviciul medico-militar a servit istoric în 

interesul managementului medical militar materializat în sistemul 

informațional-statistic cu elementele de evidență, analiză și raportarea 

medicală[5], desfășurat atât în timp de pace, cât și în cursul conflictelor armate.  

Eficientizarea procesului informațional în cadrul sistemului de asistența 

medico-militară poate fi atinsă prin crearea sistemelor informaționale 

automatizate (SIA). Acțiunea dată este prevăzută în Strategia militară a 

Republicii Moldova prin „dezvoltarea sistemului de comandă, control, 

comunicații și informatică a Forțelor Armate” [2]. Crearea SIA se înscrie și în 

Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”[1], în sensul „ridicării capacității 

Armatei Naționale de atragere a tinerilor specialiști, inclusiv din sectorul 

medical, finanțe, inginerie, educație, tehnologii informaționale”. 
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Cercetarea  a fost concentrată spre următoarele scopuri: 

✓ de analizat problemele și particularitățile organizării sprijinului 

medical în Armata Națională; 

✓ de studiat experiența informatizării în domeniul medical; 

✓ de elaborat propuneri privind crearea sistemului informațional 

automatizat (SIA) cu specificul medical pentru Armata Națională în scopul 

îmbunătățirii situației. 

 

1. Descrierea sistemului militar de asistența medicală. 

După studierea structurii și problemelor componentei medicale a Armatei 

Naționale au fost identificate principalele probleme: 

- dispersarea geografică a elementelor; 

- supraîncărcarea cu documentele tipizate de raportare; 

- ruptura între elementele sistemului și lipsa cooperarii intre elemente, 

coordonarii activitatii; 

- lipsa sistemului pur militar de perfecționare a cadrelor medicale. 

Procesul de informatizare în medicina militară autohtonă este caracterizat 

prin următoarele aspecte: 

- finanțarea prin resurse proprii, foarte modeste, și doar în instituții care 

au profit, ignorînd structurile medicale din trupe;  

- concentrarea aproape exclusivă spre achiziționarea aparatajului 

informatic, fără integrarea lui în complex; 

- lipsa ideelor privind automatizarea proceselor administrative și 

curative, privind crearea locurilor de lucru automatizate; 

- lipsa programelor/proiectelor de integrare a rețelelor fizice și locurilor 

de lucru automatizate în cadrul instituțiilor medico-militare (local) și în cadrul 

sistemului de asistența medico-militară (în general). 
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În rezultat,pentru eliminarea acestor probleme,a fost propusă crearea SIA 

Medicina militara, care,prin folosirea tehnologiilor informaționale întru 

consolidarea fluxurilor de informații cu specificul medicinal, poate eficientiza 

activitatea medico-militară în cadrul Armatei Naționale. 

2. Cerințele generale de realizare a sistemul informațional 

„Medicina militară”. 

Unul dintre cele mai actuale subiecte, pentru informatizarea medicinii, 

este asociat cu standardizarea elementelor procesului informațional, și anume – 

crearea Fișei electronice Unificate a pacientului. În SUA și uneledin țările 

europene, deja se aplică cu succes [3]. Și în Republica Moldova acest aspect 

este marcat în caietele de sarcini pentru SIA unor spitale civile (de exemplu - 

Centrul Ştiinţifico-Practic de Neurologie şi Neurochirurgie,spitalul de 

tuberculoză Vorniceni, SIA Asistenţa Medicală Primară pentru orașul Durlești, 

etc.). 

Este important, ca în realizarea SIA Medicina militară să fie  valorificată 

experiența medicală mondială, bazată pe folosire a standardului internațional 

de depozitare șischimbul de informații medicaleHL7 (Health Level Seven)[3], 

care reprezintă produsul de lucru multianual (din 1994) a comitetului 

internaționalGrupul de lucru HL7 (activează sub egidă a Institutului american 

național de standarde, ANSI).Standardul propune interfețeîntre diferite sisteme, 

pentru schimbul de informații despre pacienți, inclusiv rezultatele analizelor, 

vizite la medic, indicațiile și dinamica bolii, achitarea serviciilor medicinale, 

etc. [6].Prezintă interes și ideea lui Kran D.I. privind direcțiile principale ale 

informatizării în instituțiile medicinale [4]: 

1) aplicații soft pentru registratură și repartizare a fluxului de pacienți; 

2) sisteme informaționale medicinale, cu modulele principale: 

- modul de fișa electronică cu istoricul bolii; 
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- modul de sprijin al deciziilor clinice; 

- modul pentru evaluarea eficacității calității tratamentului; 

- modulul de statistici medicale; 

3)sisteme de informare medicală și economică (contabilitate medicală, 

administrare); 

4)sisteme informaționale de telemedicină (furnizarea serviciilor 

medicalede la distanță). 

Sistemul informațional a Medicinei Militare poate fi realizat în una din 2 

variante posibile:   

- achiziționarea variantei gata făcute cu capacitățile apropiate la cerințele 

necesare; 

- elaborarea de la ,, zero” conform cerințelor stabilite de Armata 

Națională; 

Prima variantă, bazată pe adaptarea softului existent pe piață,este mai 

eftină, cu cerințele comune, care îndeplinesc dorințele doar parțial și cu gradul 

scăzut de securitate. Ca exemplu pot servi o gammă de soluții medicinale din 

piața românească: 

- http://emedics.ro/,  

- https://www.med-soft.ro/,  

- https://www.totalsoft.ro/, 

- https://www.avanta-tech.com/ro/software-gestiune-clinica-

medicala/, 

- https://www.easymedical.ro/,  

- https://www.charisma.ro/sisteme-software/charisma-nivel-

2/charisma-software-medical, 

http://emedics.ro/
https://www.med-soft.ro/
https://www.totalsoft.ro/
https://www.avanta-tech.com/ro/software-gestiune-clinica-medicala/
https://www.avanta-tech.com/ro/software-gestiune-clinica-medicala/
https://www.easymedical.ro/
https://www.charisma.ro/sisteme-software/charisma-nivel-2/charisma-software-medical
https://www.charisma.ro/sisteme-software/charisma-nivel-2/charisma-software-medical
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Varianta a două este mult mai scumpă, cu o perioada mare de realizare, 

în schimb, cerințele sunt îndeplinite aproape deplin și cu gradul ridicat de 

securitate informațională. 

 

 

3. Concepția sistemului informațional „Medicina Militară”. 

SIA Medicina Militarareprezintă complexul de automatizare și integrare 

a proceselor informaționale în domeniul medico-militar. Ca idee , SIA este 

destinat unirii principalelor instituții de medicină militară (elementelor 

geografice):  

- Spitalul Clinic Militar Central (cu filiala sa din Bălți), 

- Centrul Consultativ-Diagnostic, 

- Centrul de Medicina Preventivă, 

- Comisia Centrală de Expertiză Medico-Militară, 

cu compartimentele medico-militare din cadrul Ministerului Apărării șiMarelui 

Stat Major, de asemenea, cu serviciile specializate în cadrul unităților militare 

(fig.1). 

Sistemul are componente comune,care formeaza grupul elementelor de 

baza, pentru construirea flexibila a sistemului, precum: 

- nucleul sistemului; 

- fișa electronică a pacientului; 

- interfața unificată „locul de lucru”; 

- ghidul de date medicale. 
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Fig. 1. Elementele geografice ale SIA Medicina Militară (cazul Armatei Naționale a RM). 

 

SIA este constituită din subsistemele medicinale (de bază), subsistemele 

de suport (administrative), legate prin subsistemul de întrunire (mecanismele 

informatice), carepermit adaptarea sistemului la sitiuația concretă în instituția 

medicală concretă (fig.2): 

- mecanismele de administrare; 

- locul de lucru al administratorului de sistem; 

- locul de lucru al administratorului de securitate informațională; 

- mecanismul de construire a locurilor de lucru și a blanchetelor de 

documente. 
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Fig. 2. Elementele funcționale ale SIA Medicina Militară (subsistemele SIA). 

 

Modulele principale propuse pentru realizarea sunt: 

✓ CLINIC (având mecanisme la locurile de lucru cu specificul secției de 

primire, secției de tratament; 

✓ POLICLINIC (cu elementele registraturii, secției de tratament, sălii de 

proceduri, secției stomatologice; 

✓ PARACLINIC (cu elementele de laborator, diagnostica instrumentală, 

consultații, medicina de reabilitare); 

✓ FARMACEUTIC (depozit, achiziționări, recepturi, secția formelor 

pregătite; 
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✓ Module SPECIFICE, precum staționar de zi, asistență la domiciliu, 

urgența, fișe de boală, etc.. 

Ca module adiționale pentru asigurarea funcționalității instituțiilor de 

medicina militară au fost propuse servicii logistice și administrative, precum:   

- economico-financiar; 

- evidența bunurilor materiale; 

- alimentarea pacienților; 

- cancelarie; 

- secția de cadre. 

Locurile de lucru automatizate trebuie să fie de construcția 

modulară/adaptivă, cu posibilitatea: 

- de extragere și vizionare a informațiilor necesare (în limitele 

drepturilor); 

- de introducere a informațiilor privind activitatea medicinală 

cotidiană; 

- de formare a rapoartelor/dărilor de seamă pentru analiză, statistică 

și a actelor tipizate. 

- de conectare a aparatajului digital pentru diagnosticare sau de 

laborator. 

Separat ne-am propus introducerea modulului specific de 

instruire/perfecționare a cadrelor medicale cu biblioteca digitală specializată, 

inclusiv lecțiile însușite de medici militari în cadrul conflictelor militare, 

misiunelor în cadrul operațiilor de stabilitate și de sprijin. 

 

Concluzii și propuneri. 

La opinia noastră implementarea SIA Medicina militară permite: 

✓ eficientizarea proceselor; 
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✓ coordonarea efortului; 

✓ luarea deciziilor argumentate; 

✓ perfecționarea cadrelor medicale. 

În urma cercetării  înaintăm următoarele propuneri pentru Armata 

Națională: 

1. Consultarea șefilor instituțiilor medicale de bază privind concepția 

propusă cu corectările necesare. 

2. Elaborarea și aprobarea caietului de sarcini SIA. 

3. Obținerea sprijinului necesar (financiar, de algoritmizare, de 

programare, etc.). 

4. Realizarea și implementarea SIA. 
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