
 

  

   

Declaraţia de la Arad 
pentru promovarea domeniului "e-sănătate" în România 

 

 Membrii Societăţii Române de Informatică Medicală, SRIM, întruniţi la Arad în perioada 18-20 Noiembrie 
2010, cu prilejul celei de a 31-a Conferinţă Naţională de Informatică Medicală, cu tema “Informatica Medicală Bazată 
pe Soluţii”,  

 Conştienţi de potenţialul imens pe care îl au soluţiile e-sănătate în practica medicală, atât ca impact direct 
asupra activităţii cu pacienţii cât şi indirect, prin ridicarea performanţelor sistemelor informatice medicale,  

 Comparând rezultatele noastre cu cele din alte ţări care traversează situaţii socio-economice similare, 
 Analizând situaţia actuală a implementării soluţiilor informatice în domeniul sănătăţii în România şi 
constatând absenţa unor măsuri adecvate de încurajare a domeniului,  

 Au considerat oportună redactarea prezentei “Declaraţii” menite să atragă atenţia autorităţilor competente 
asupra unor aspecte care ar putea contribui substanţial la creşterea performanţelor calitative şi manageriale ale 
sistemului sanitar, cu impact rapid şi puternic în eficientizarea sistemului şi cu un potenţial uriaş de a adresa 
provocările majore ale ocrotirii sănătăţii în perioada actuală. 

 Solicităm sprijinirea şi implicarea activă a forurilor competente în rezolvarea următoarelor probleme: 

- Crearea cadrului legislativ şi  organizatoric pentru coordonarea activităţilor de informatizare a domeniului sănătăţii, 

- Recunoaşterea profesiei de “informatician medical” prin includerea sa în COR  (Clasificarea Ocupaţiilor din România), 

- Sprijinirea pregătirii viitorilor specialişti prin programe corespunzătoare de master şi doctorat în această specialitate, 

- Organizarea unor cursuri de pregătire pentru cadrele medicale în vederea utilizării produselor informatice specifice, 
inclusiv reintroducerea informaticii medicale ca posibilă “a doua specialitate” medicală, 

- Adoptarea în România a standardelor europene în acest domeniu, 

- Reînfiinţarea Comisiei de Informatică Medicală a Ministerului Sănătăţii, 

- Sprijinirea activităţii de cercetare în domeniul e-sănătate prin demararea unor programe dedicate, cu finanţare ţintită 
pe teme, 

- Încurajarea firmelor mici şi mijlocii de IT să abordeze teme privind aplicaţiile medicale. 

 Suntem conştienţi că măsurile izolate au şanse reduse de reuşită, drept pentru care milităm şi pentru unele 
măsuri cu caracter general, menite să limiteze degradarea imaginii publice a sistemului medical: 

- Readucerea criteriului valoric şi competenţei drept criteriu major de promovare, incluzând aici şi revenirea asupra 
deciziei de sistare a finanţării Academiei de Ştiinţe Medicale 

- Asigurarea unei stabilităţi a marilor sisteme finanţate de la buget – sistemul educaţional şi cel sanitar. 

 Considerăm că măsurile propuse de noi vor avea un efect benefic de lungă durată, iar costurile de implementare 
ar fi mult mai mici decât costurile generate de "neimplementare"! 

 Prin această declaraţie facem apel şi la alte asociaţii profesionale sau organizaţii nonguvernamentale să adere 
la principiile enunţate aici şi să sprijine punerea acestor măsuri în practică. 

În numele Prezidiului SRIM, 
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