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1. Explorarea domeniului de aplicare al Informaticii in Nursing şi implicaţiile sale pentru politica 

de sănătate şi a activităţilor informaţiile asociate cu practica de asistenţă medicală bazată pe 

dovezi, management de asistenţă medicală, cercetare medicală, educaţie medicală, standarde şi 

de luare a deciziilorlegate de  pacient (sau client), precum şi diversele relaţii cu alte entităţi 

informatice de îngrijire in sistemul sanitar. 

 

•   Principalele obiective ale grupului de lucru pentru Informatica  în nursing sunt de a sprijini 

asistentele medicale şi organizaţiile de nursing în Romania cu informaţii şi contacte în domeniul 

informaticii; 

 Pentru a oferi oportunităţi de asistente medicale de a construi reţele de contact în domeniul 

informaticii. Aceasta ar putea fi realizat prin organizarea de sesiuni, workshop-uri şi tutoriale în 

legătură cu RMIS, EFMI şi IMIA, conferinţe sau prin organizarea de întâlniri separate; 

 Pentru a sprijini educatia de asistente medicale cu privire la informatică şi calcul; 

 Pentru a sprijini activitatea de cercetare şi dezvoltare în domeniu şi de a promova publicarea 

rezultatelor obţinute; 

 Consolidarea relaţiilor cu ANR (asociaţia română de nursing) şi reluarea campaniei de promovare 

a ICNP şi a altor standarde de nursing; 

 Sensibilizarea la nivel guvernamental; 

 Procedura de comunicare a grupului de lucru este prin email; 

 Cooptarea de noi membrii. 

 

2. Identificarea priorităţilor sau a lacunelor şi precizarea recomandărilor pentru evoluţia  viitoare 

a Informaticii in Nursing. 

 

 Pentru a organiza grupuri de lucru pentru asistentele medicale, a învăţa asistentele aplicaţiile IT; 

asistentele medicale să se implice activ în luarea deciziilor în ceea ce priveşte tehnologiile de 

sănătate, comunicaţii, telemedicine, cercetare; 

 Având în vedere restructurările, grupul de lucru de informatică în nursing a susţinut acţiunile 

ANR de a avea reprezentant în structurile de decizie la nivel de nursing şi IT; 

 Grupul de lucru de informatică în nursing susţine recunoaşterea specialităţii de informatică în 

nursing; 

 Încercarea de a adapta DRG în nursing; 

•  Asistentele medicale, ca şi îngrijitorii cei mai apropiaţi de pacient în timpul acordării îngrijirilor 

medicale atât în ambulator cât şi în condiţii acute, au un  rol activ în comunicarea cu pacienţii şi 

cu familiile lor; asistentele pot accesa fişa electronică a pacientului pentru a oferi pacienţilor 

informaţiile cerute despre îngrijirile medicale şi a le oferi materiale educaţionale. De aceea 

asistentele medicale trebuie să aibă suportul unor excelente sisteme EHR şi alte tehnologii. În 

rolul lor de “ piesa de bază” a informaţiei, asistentele au o responsabilitate semnificativă pentru 

calitatea şi siguranţa îngrijirii medicale acordate pacientului.  Când sistemele informaţionale sunt 

implementate în orice unitate sanitară, asistentele medicale trebuie să fie implicate în luarea 

deciziilor privind eficacitatea, utilitatea şi nivelul de satisfacţie ale acestor tehnologii 

informaţionale, pentru a  se asigura că îngrijirea pacientului e menţinută în mod continuu; 

 O altă recomandare de viitor este pregătirea asistentelor medicale în vederea folosirii sistemului 

naţional al cardurilor electronice de sănătate, proiectat să fie implementat până la sfârşitul anului 

2011. Aceste carduri conţin informaţii despre plăţile individuale ale asigurărilor de sănătate 

pentru cetăţenii români, pe lângă alte date personale; 



 Absenţa legislaţiei privind preferinţele pacientului şi a proprietăţii datelor despre pacient; 

 S-a iniţiat reţeaua reprezentanţilor de informatică în nursing din centrele universitare. 

 

3.  Sprijinirea dezvoltării Informaticii in Nursing în ţările membre şi promovarea acesteia  la nivel 

mondial. 

 

  •   Grupul de lucru de NI oferă informaţii despre evenimentele naţionale şi internaţionale legate de 

Nursing Informatics prin intermediul site-ului SRIM sau prin email. 

 

4. Promovarea legăturilor şi activităţilor de colaborare cu asistenţa medicală naţionala şi 

internaţionala, a grupurilor şi organizaţiilor de asistenţă medicală şi de îngrijire a sănătăţii la 

nivel global. 

 

•  Promovarea legăturilor şi activităţilor cu ANR şi cu ICN prin intermediul ANR. 

 

5. Furnizarea, promovarea şi sprijinirea întâlnirilor in domeniul informaticii, conferinţe, forumuri de 

comunicari electronice pentru a permite schimbul de idei, dezvoltarea şi aprofundarea 

cunoştinţelor. 

 

  •  S-a proiectat un site care promovează şi sprijină întâlniriile în domeniul informaticii, conferinţe, 

forumuri de comunicări electronice pentru a permite schimbul de idei, precum şi pentru 

dezvoltatrea şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniu; 

 La conferinţa naţională de informatică medicală RO-MEDINF 2010, de la Arad, noiembrie 2010,     

au fost prezentate teme, ca telemedicina, ce subliniază rolul principal în informatica în nursing.  
 

 

6. Participarea la grupul IMIA de lucru precum şi la grupuri de interes special pentru a prezenta o 

perspectivă de ingrijire. 

- 

7. Elaborarea recomandărilor, ghidurilor, instrumentelor şi cursurilor legate de Informatica in 

Nursing. 

 

 Dezvoltarea cursurilor de Informatică Medicală din cadrul Universităţilor de Medicină şi Farmacie, 

facultăţile de Medicină Generală, cursuri care includ componente de nursig informatics; 

 Proiectarea de master in NI, master care urmează a fi acreditat. 

 

8. Incurajarea publicarii şi difuzarea de materiale de cercetare şi dezvoltare în domeniul informaticii 

in  Nursing 

 

 La conferinţa anuală ANR asistentele sunt încurajte să prezinte lucrări.  Conferinţa Naţională a 

Asociaţiei de Nusing din Romania – “Managementul îngrijirilor în bolile cronice“, nov 2010; 

http://www.sanatateatv.ro/stiri-medicale/conferinta-nationala-a-asociatiei-de-nursing-din-

romania---managementul-ingrijirilor-in-bolile-cronice/ 

http://www.stiriong.ro/pagini/conferinta-nationala-a-asociatiei-de-nur.php 

 Conferinţe şi cursuri naţionale care s-au desfăşurat sub îndrumarea şi spijinul grupului de lucru de 

nursing informatics: 

 Conferinţa naţională anuală de ATI, SRATI 2010,  12-16 mai 2010, Sinaia, asistenţii au sesiuni de 

comunicări în cadrul conferinţei,  lucrările susţinute fiind şi publicate în Jurnalul Român de 

http://www.sanatateatv.ro/stiri-medicale/conferinta-nationala-a-asociatiei-de-nursing-din-romania---managementul-ingrijirilor-in-bolile-cronice/
http://www.sanatateatv.ro/stiri-medicale/conferinta-nationala-a-asociatiei-de-nursing-din-romania---managementul-ingrijirilor-in-bolile-cronice/
http://www.stiriong.ro/pagini/conferinta-nationala-a-asociatiei-de-nur.php


ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA, Volumul 17, supliment 1. Participarea fiind acreditată de 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

http://www.emedic.ro/Congrese/7.htm 

 Cursul Naţional de ghiduri şi protocoale în anestezie, terapie intensivă şi medicină de urgenţă, 14-

16 oct 2010, Timisoara, având participare semnificativă de asistente medicale din Timişoara şi 

din ţară. Cadrele medicale medii participante la editia 2010 au fost creditate cu   24  puncte de 

Educatie Medicala Continua, conform evaluarii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din 

Romania; 

http://www.atitimisoara.ro/congres.php 

 Conferinţa Internaţională de Sănătate Reproductivă Umană. Sarcina normală şi patologică, 26-28 

noiembrie 2010, Timisoara, cu participarea naţională a asistentelor şi moaşelor, acreditată cu 10 

credite OAMR. 

http://www.reproducere-umana.ro/conferinta2010/index.html 

 

9. Sprijinirea lucrului cu pacienti, familii, comunităţi şi societăţi pentru a adopta şi a gestiona 

abordări informatice in cadrul asistenţei medicale. 

- 

10. Asigurarea  că grupul este mai vizibil prin furnizarea de informaţii actualizate pe site-ul web 

care să permită grupurilor  externe de exemplu, OMS, ICN accesul oricand este nevoie. 

 

• Grupul de lucru de NI este vizibil deocamdată prin intermediul site-ului SRIM; cu adresa 

http://www.medinfo.umft.ro/rsmi/ro/grupuri_lucru.htm , implementarea unui site separat v-a fi în 

toamna anului 2011. 
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