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DOMENII CU  
ACTIUNE CONCERTATA 

Managementul sistemului 
informational devine o 

functie a managemntului 
organizational de succes , 

fiind tot mai legat de 
conducerea globala a 

spitalului si tot mai 
dependenta de tehnologia 

informatiei. 



 
�  Cum obţin uşor informaţii din toate departamentele 

instituţiei? 

�  Cum fac schimb de informaţii in interior si cu alte 
instituţii similare sau relaţionale? 

�  Cum se poate administra eficient o instituţie? 



•  Sefii sectoarele de activitate, cei care organizeaza 
activitatea in cadrul departamentul, cei care intocmesc 
fisele de post pentru fiecare angajat din structura pe care 
o conduc.  

•  Fisa de post bine elaborata se alineaza la obiectivele 
trasate prin ROF departamentului si descrie activitatile 
pe care le are de executat angajtul.  

•  Fiecare activitate trebuie sa aiba atasata o instructiune 
de lucru cu un minim de date: intrari (nevoi ) , 
reglementarile in baza carora se desfasoara procesul si 
iesiri (rezultate) . 

 
Cine centralizeaza ? 
  Responsabilul cu Sistemul Informational 

 
 



INTEROPERABILITATE INFORMATIONALA 

+
Identificarea nevoii de tehnologii  

de prelucrare si transmitere a datelor 
SCALABILITATEA SISTEMULUI  

=
PLAN DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI INFORMATIONAL 



Sistemele Informatice  Integrate s-au dezvoltat ca 
urmare a nevoii tot mai mari de informatie 

 



Managementul Documentelor 
  



Eficientizarea activitatii medicale poate avea efect doar 
bazandu-se pe proceduri operationale elaborate sa 

reglementeze o activitate indreptata catre pacient , in sprijinul 
si interesul acestuia. 



Confidentialitatea , integritatea si securitatea 



Sistemul informațional trebuie sa 
asigure documentarea și susține 

procesul educațional al angajaților 
din spital 

Ca sa produca calitate sistemul 
informational trebuie sa tinda spre 
“excelenta”  in   intelesul definitiei 
“excelenta”= eficacitate + 
ef ic ienta , a l t fe l devine un 
consumator de timp , resurse 
materiale si umane in detrimentul 
actului medical.  



Cum poti controla un spital? 

… simplu… 

avand un  
sistem informational adecvat  


