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Titlul proiectului: 
ASEC - ACCES LA SERVICII E-SĂNĂTATE COMPLEXE 
PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT 

Perioada de implementare: 12 luni

Parteneri implicaţi în proiect: 

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, 

- Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”

- Spitalul Clinic Colentina



1. Creşterea calității serviciilor medicale de urgență 
furnizate cele trei spitale partenere prin colectarea 
într-un singur loc și organizarea mai eficientă a tuturor 
informațiilor relevante privind starea de sănătate a unui 
pacient.

2. Creşterea accesului cetățenilor din municipiul 
București și județul Ilfov la servicii de sănătate de 
calitate furnizate de cele trei spitale partenere prin 
implementarea componentei de portal informațional 
medical.

3. Optimizarea prelucrării și schimbului de informații 
medicale atât la nivel intra-spitalicesc, între cele trei 
spitale partenere in proiect, cât și pe relația acestora 
cu cetățenii, ca urmare a implementării dosarului 
medical electronic care permite stocarea istoricului 
medical al pacientului, precum și integrarea tuturor 
documentelor medicale provenind de la diferite 
instituții medicale astfel încât să se poată urmări 
evoluția în timp a stării de sănătate a pacientului.

4. Dezvoltarea de servicii integrate de sănătate la nive-
lul celor trei spitale partenere în proiect prin imple-
mentarea unei platforme integrate unice la nivelul celor 
trei unități sanitare partenere în proiect care să 
permită partajarea informațiilor cu caracter medical 
între acestea în vederea eficientizării actului medical în 
beneficiul cetățenilor din municipiul București și județul 
Ilfov.

5. Îmbunătăţirea accesului personalului medical din cadrul 
celor trei spitale partenere în proiect la servicii infor--
matice de tip e-sănătate, prin accesarea:
- portalului informaţional medical, 
- dosarului medical electronic al pacientului, 
- modulului de raportări şi de management financiar 
- modulului de arhivare a documentelor de la nivelul 
unităților sanitare partenere în proiect.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii actului medical şi a 
serviciilor medicale de urgenţă furnizate cetăţenilor din municipiul Bucureşti şi din 
judeţul Ilfov. 

Obiectivul general al proiectului este realizat prin următoarele obiective specifice:



Beneficiile proiectului pentru cetăţeni :

• posibilitatea de accesare a portalului informațional medical în vederea 
vizualizării informațiilor medicale legate de istoricul lor de sănătate;

• posibilitatea logistică, dar şi tehnologică de a participa activ la luarea de-
ciziilor şi la îmbunătăţirea proceselor privind evoluţia stării de sănătate;

• interacţiunea directa a cetăţenilor cu furnizorul de servicii medicale;

• dosarul medical electronic unic al pacientului facilitează accesul la 
informaţii cu caracter medical, atât cetăţenilor din municipiul București și 
județul Ilfov, cât şi personalului medical din cele trei unități sanitare.

• portalul web oferă acces pacienţilor la informaţii cu caracter medical, 
fiind posibilă inclusiv consultarea informaţiilor medicale cu caracter gen-
eral, în timp real, reduce procedurile birocratice, timpul de acces la 
informaţiile dorite si are un rol esenţial în creşterea serviciilor oferite de 
către unitățile sanitare partenere în acest proiect prin prisma suportului de-
cizional pe care îl oferă în stabilirea tratamentelor şi diagnosticelor medi-
cale aplicate, precum şi a diagnosticelor prezumtive.
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