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Introducere 
 

Sistemul informaţional automatizat „Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală 
Primară”, denumit în continuare SIA AMP, este un sistem integrat şi integrabil în structura informatică 
naţională și sectorială, destinat utilizării de către medicii de familie, medicii specialişti şi personalul medical, 
administrativ sau de conducere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor medicale din asistența 
medicală primară. 

SIA AMP este destinat informatizării funcţiilor principale ale personalului medical, administrativ şi de 
conducere din cadrul unităţilor sanitare, evidenţa, controlul şi coordonarea automatizată a activităţii 
subdiviziunilor de bază ale instituţiei medico-sanitare publice din Asistentă medicală primară precum şi 
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acumularea informaţiei necesare pentru luarea deciziilor şi prelucrării datelor personale inclusiv a celor 
referitoare la starea sănătăţii a beneficiarilor de servicii medicale. 

 
  Acest manual va ajuta orice utilizator al Sistemului Informaţional Automatizat de Asistenţa Medicală 
Primară să se familiarizeze cu interfața sistemului care, cu mult simplifică activitatea personalului din 
instituțiile medicale. 

Link-uri utile: 

https://sia.amp.md/siaamp/ - aplicația destinată personalului medical; 

https://sia.amp.md/ - aplicația destinată programării online; 

https://mpass.gov.md/ - serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului pentru serviciile 
electronice; 

http://lex.justice.md/md/340495/ - LEGEA Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter 
personal; 

http://lex.justice.md/md/337094/ - HOTĂRÎRE Nr. 1123 din  14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă 
de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 
informaţionale de date cu caracter personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informații de bază 
 
 În acest capitolul este oferită instrucțiunea de navigare prin Sistemul Informaţional Automatizat de 
Asistenţă Medicală Primară, tot aici utilizatorul se va familiariza cu interfața oferită de sistemul integrat SIA 
AMP, o interfață ergonomică, ușor de folosit ce vine în întâmpinarea celui ce are nevoie de informații într-
un timp cât mai scurt, oferindu-i un mod de lucru facil, prietenos, special creat pentru a-i servi necesitățile. 
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În imaginea de mai jos se descriu funcționalitățile unui mouse alături de modul de folosire și termenii 
utilizați pentru referirea la operarea cu mouse-ul:                        

   
Un click pe Butonul Stânga înseamnă “Click stânga” 

Un click pe Butonul Dreapta înseamnă “Click dreapta” 

Două click-uri pe Butonul Stânga înseamnă “Dublu click” 

Rotita – pentru glisarea unor pagini mai mari decât mărimea ecranului (scroll) 

"Drag-and-drop"- tragere - mentinând unul din butoanele mouse-ului apăsat, se deplasează mouse-ul din 
poziția curentă într-o nouă poziție, apoi se eliberează butonul. 

 

1.1 Autentificarea 
 

Prima pagină pe care utilizatorul o vede în momentul în care deschide aplicația este afișată în imaginea de 
mai jos (la accesarea paginii https://sia.amp.md/siaamp/): 

 

Buton  Buton 

Rotița 

Înapoi

Dreapta

Stânga 

Înainte

Legenda :     =  sensul de mișcare al mouse-ului 
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  După cum se observă în mijlocul ecranului se regăsesc două metode de autentificare în sistem: 

1. Nume de utilizator(login) și parola creat din SIA AMP și acordat de administratorul local; 
2. M – Pass - serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului pentru serviciile 

electronice. 

2.1.1. Login și Parola. Pentru a intra în sistem folosind login-ul și parola oferită de administratorul local al 
instituției se vor completa cele două casete corespunzător textului din stânga acestora: adică login-ul 
utilizatorului și parola, după care se va apăsa butonul verde „Logare” sau tasta „Enter”.  

Pentru a putea scrie în prima casetă se mută cursorul mouse-ului în interiorul acesteia după care se 
efectuează un click stânga de mouse. Urmarea acestui eveniment este apariția unei linii verticale în interiorul 
casetei vizate și apariția chenarului albastru în câmpul în care vă aflați (vezi imaginea de mai jos). Aceasta 
înseamnă că în acest moment se poate scrie informația dorită în interiorul casetei. Pentru a părăsi caseta în 
scopul completării parolei se folosește tasta << TAB >> poziția ei fiind: prima în partea stângă pe a treia 
linie de sus în jos a tastaturii. 
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După completare: 

 

De asemenea, se poate folosi și mouse-ul pentru a ajunge la rubrica pe care dorim să o completăm. 
Astfel, cursorul va clipi intermitent în interiorul următoarei casete. De remarcat că în cea de-a doua casetă 
parola nu apare vizibilă, ci este înlocuită prin puncte ca să asigure confidențialitatea (altcineva ar putea să 
urmărească ecranul și să se folosească de identitatea utilizatorului pentru a prelucra date în numele acestuia). 
Pentru a accesa informațiiile oferite de sistemul SIA AMP este necesară confirmarea completării acestor 

casete, dupa care se mută cursorul mai jos pe butonul   și se execută un click stânga de 
mouse sau se apasă butonul “Enter” de la tastatură, ceea ce înseamnă că urmează să fim “ transportați “ 
către o altă pagină. 

2.1.2 Metoda de autentificare M-Pass. M-Pass sau Sistemul Național de Autentificare și Control a 
Accesului este un mecanism universal de autentificare în sistemele publice. MPass oferă mai multe 
mecanisme de autentificare - semnătura mobilă, buletin de identitate electronic, certificate digitale, nume de 
utilizator şi parolă, ultima fiind considerată nesigură. 

a) Pentru a utiliza metoda de logare M-Pass trebuie să dețineți cel puțin una din următoarele mecanisme de 
autentificare: 

‐ Semnătura mobilă; 
‐ Semnătură electronică(CTS); 
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‐ Buletin de identitate electronic; 
‐ Semnătura electronică(Fisc); 

Link către pagina oficială: https://mpass.gov.md/ 

b) Certificatul de autentificare deținut trebuie să fie instalat (conform instrucțiunilor primite de la emițător) 
pe calculatorul pe care îl utilizați pentru accesarea aplicației SIA AMP; 

c) Dacă dețineți un dispozitiv pentru semnătură electronică, acesta trebuie să fie introdus în calculator în 
momentul autentificării în SIA AMP și pe parcursul folosirii aplicației. 

Pașii pentru autentificare M-Pass: 

Dacă dețineți una din metodele de logare enumerate la punctul a) și ați urmat indicațiile din b) și c), apăsați 
butonul „Logare M-Pass” de pe pagina de autentificare în SIA AMP (vezi in imaginea de mai jos): 

 

 

Atenție! Pașii enumerați mai jos sunt necesar de urmat doar prima dată la introducerea dispozitivului 
deținut, dar atât timp cât dispozitivul nu este extras din calculator, la logarea repetată veți fi 
redirecționat direct în sistem pe contul dumneavoastra sau pe pagina cu mai mulți utilizatori. 

La apăsarea pe butonul „Logare M-Pass” veți fi redirecționat pe pagina oficială de logare M-Pass, după care 
trebuie să selectați metoda de autentificare efectuând un click pe imaginea care corespunde dispozitivului 
deținut (vezi imaginea de mai jos): 
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După selectarea modalității de autentificare în pagina se va încărca certificatul instalat prealabil pe 
calculatorul dumneavoastră. Dacă metoda de identificare deținută de dumneavoastră este veridică și instalată 
conform specificațiilor, în pagina prezentată mai sus va apărea numele și prenumele dumneavoastră (vezi 
imaginile de mai jos cu exemplu de autentificare folosind semnătura electronică CTS): 

 

La efectuarea unui click pe certificatul încărcat în pagină va apărea mesajul „Introduceți PIN-ul semnăturii” 
și o fereastră mică pentru a introduce pin-ul certificatului (vezi imaginea de mai jos): 
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După ce ați introdus PIN codul dispozitivului folosit la autentificare apăsați butonul „ok”. În acest moment 
veți fi rugat să semnați un „Acord de autentificare” în care va fi indicat Denumirea serviciului: amp.md (vezi 
imaginea de mai jos): 

 

  Acest acord o să apară de fiecare dată când vă logați în sistem, în cazul în care nu doriți să fiți 
preîntimpinat de fiecare dată puneți bifa „Nu mă mai întreba pentru acest serviciu” și apăsați 
„CONTINUARE”. 

Dacă dumneavoastră dețineți doar un cont de acces în SIA AMP, veți fi redirecționat direct în aplicație, dar 
dacă activați la mai multe instituții sau pe mai multe funcții, pe ecran vor apărea login-urile (inclusiv: 
denumirea instituției și funcției corespunzător login-ului) folosite în sistem (vezi imaginea de mai jos), 
pentru a intra în sistem trebuie să faceți click pe unul din login-urile afișate: 
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Notă: După redirectionarea pe contul ales de dumneavoastră, la apăsarea butonului „Ieșire” va apărea 
iarăși pagina prezentată mai sus pentru navigarea cât mai comodă între două sau mai multe conturi, dar 
dacă doriți să ieșiti complet din sistem, apăsați încă odată pe butonul „Ieșire”  subliniat în imaginea de mai 
sus. 

2. Prezentare aplicație 
 

 După logare se deschide pagina ce conține un meniu în partea stângă, în dependență de specializarea 
utilizatorului meniul este diferit. După efectuarea unui număr de operațiuni în pagina necesară ordonat apar 
un set de informații. În cele ce urmează se vor prezenta elementele de bază necesare orientării în sistem 
(vezi imaginea de mai jos): 

2.1 Bara de Titlu: oferă date: funcția, numele utilizatorului logat, unitatea organizațională și 
secția(dacă utilizatorul face parte dintr-o secție oarecare). 

 
2.2 Bara de Meniu: un click de mouse pe opțiunile meniului va deschide submeniurile. 

 
2.3 Bara de Butoane: un click de mouse va executa comanda dorită: Caută, Curăță filtrele, Fișa 

pacientului, Consult nou, etc. Prezența acestora este contextuală, în sensul că raportat tipului de 
pagină se justifică existența unui anumit tip de buton.  

 



Manual de utilizare SIA AMP   
 

12 
 

 

 

2.1  Bara de titlu 
 

Oferă următoarea informație:  

1. Funcția utilizatorului 
 

 

 

2. Numele și prenumele utilizatorului 
 

 

3. Unitatea organizațională și secția 
 

 



Manual de utilizare SIA AMP   
 

13 
 

a. Module - Inactivă 
 

 

b. Module – Activă 
 

 

 

2.2  Bara de meniu 
 

  Prin executarea unui click pe „Module”, se deschid modulele aferente funcției și rolurilor atribuite în 
sistem. Fiecare modul are un meniu diferit (meniul afișat în stânga paginii) cu submeniurile sale (vezi 
imaginea de mai jos un exemplu): 

 

 

 

  Fiecare submeniu este accesibil dupa un click pe una din opțiunile meniului și arată astfel: 
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După cum se observă, Meniul este alcătuit din mai multe submeniuri ce reprezintă fiecare 
deschiderea ulterioară a unei pagini dorite de către utilizator pentru a fi vizualizată. 

De asemenea, se remarcă transformarea săgeții mouse-ului într-o mânuță ceea ce înseamna 
posibilitatea de a face click pe acest câmp. 

Meniul este o listă de submeniuri grupate după anumite criterii, de ex: Pacienți, Imunizări, 
Rapoarte. 

 

2.3  Bara de butoane 
 

Bara de butoane oferă utilizatorului posibilitatea executării unor comenzi conform opțiunilor ce țin de 
logica paginii.  Iată o listă a imaginilor butoanelor ce pot fi folosite în SIA AMP: 

 - butonul respectiv acționează la fel ca „Enter” de la tastatură. 

 - butonul dat se folosește pentru a șterge toată informația introdusă în filtrele de căutare; 

 - la apăsarea pe acest buton se va deschide fișa pacientului; 

 - redirecționare către pagina de creare a unui consult nou; 

 - extragerea datelor într-un fisier de tip “xls”, se execută cu un click de mouse; 

 

 - Selectare din lista de valori, se execută un click de mouse pe acest câmp 
pentru a expanda lista și apoi încă un click pe informația dorită; 

  - Dacă ecranul este mai mare decât se poate afișa în fereastră, atunci 
utilizatorul poate să folosească bara de navigare pentru a vizualiza informația. 
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2.4  Zona de căutare  
 

 

 

   În câmpurile Nume, Prenume, Nr.Poliță sau IDNP se introduc datele de căutare, se execută un click 

pe butonul . Sistemul ne va afișa un tabel cu rezultate de la căutare:  
 

 

   Pentru a utiliza încă o dată filtrele de căutare, se execută un click pe butonul  
(informația din casete se șterge) și se introduc datele necesare noi. 

 

2.5  Zona cu informații   (Zona de lucru) 
 

  Zona dată conține informația existentă în sistem, după care ne putem orienta și selecta datele ce urmează să 
fie modificate sau șterse.  
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Datele ce se află în această zonă se regăsesc sau se manipulează folosind mai multe tipuri de 
elemente: 

2.5.1 Caseta de text 
2.5.2 Lista 
2.5.3 Butoanele comenzi 
2.5.4 Butoanele de schimbarea amplasării 
2.5.5 Butoanele Radio 
2.5.6 Casetele de bifare 
2.5.7 Casete data/ora 
2.5.8 Paginația 
2.5.9 Tab-uri 

 

2.5.1 Caseta de text 
 

Caseta de text este una dintre cele mai folosite metode de a completa informația.  

 

 - Caseta de text autocompletare (de culoare sură), în care nu se pot introduce 
date manual sau să fie modificate; 

 

  - Caseta de text  care poate fi completată de utilizator, se execută click în 
interiorul acestei, după care se scrie în ea conform indicațiilor aflate în stânga sau dreapta ei (în cazul de mai 
sus este vorba despre greutatea la naștere) 

 

   - Caseta de text obligatorie (cu steluța de avertizare). 

 

2.5.2  Lista  
 

Lista este utilizată atunci când există mai multe opțiuni care pot fi alese pentru câmpul respectiv, 
pentru a o deschide se face click pe săgeata care se află în dreapta listei sau direct pe acest câmp. Urmarea 
acțiunii date este afișarea conținutului pe verticală dedesubtul acesteia. Dacă ecranul nu poate afișa tot acest 
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conținut atunci apare o bară de defilare care se manipulează cu mouse-ul conform principiului descris mai 
sus în acest capitol. 

   - Drop-down list de tip caseta text 

 

 - Drop-down list de tipul unui buton 

 

 

2.5.3 Butoanele comenzi 
 

   Comenzi sunt elemente alcătuite dintr-un șir de caractere care directează către o anumită pagină. 
Întotdeauna deasupra unei comenzi cursorul va lua forma unei mâini. 

 - intrarea în sistem; 

          - ieșirea din sistem; 

 

 - deschiderea paginei/ferestrei cu câmpuri care urmează să fie completate pentru 
adăugarea                    informației noi; 

 - selectarea unui element din listă; 

 - deschiderea ferestrei/paginei cu câmpuri ce conțin descrierea unui element/eveniment; 

 /  /  - deschiderea ferestrei cu lista de 
diagnostice; 

 - deschiderea ferestrei cu lista de note clinice; 

 - trecerea la pagina cu examinările precedente; 

 - deschiderea ferestrei cu notele salvate anterior; 

 - deschiderea listei de persoane din Registru; 
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 - ștergerea datelor din câmpurile care s-au autocompletat în urma executării click-ului 
pe butonul descris mai sus; 

 - deschiderea listei medicilor; 

 - deschiderea listei pacienților; 

 

 - salvarea în sistem a datelor introduse, aflându-ne pe pagină 

Atenție! Trecerea la altă pagină va anula datele introduse făra salvare!; 

 - anularea operațiunii; 

 - modificarea datelor salvate precedent în sistem; 

 - vizualizarea datelor fără posibilitatea de a le modifica; 

  - ștergerea datelor;  

 

 /  - confirmarea ștergerii; 

 /  - anularea ștergerii; 

 /  - trecerea la pagina precedentă; 

 

 - verificarea disponibilității IDNP-ului introdus în bază; 

 - distribuirea rețetei interne și trimiterea ei în stoc; 

 - printarea documentului (certificatului, formularului, rețetei ș.a.); 

 - deschiderea paginei cu datele angajatului instituției medicale; 

 - deschiderea paginei cu datele de angajare a lucrătorului instituției medicale (ex: contractul, 
instituția și secția); 

 

 - deschiderea paginei cu detaliile despre angajat: loginul, angajările și rolurile 
angajatului; 

 - deschiderea paginei pentru efectuarea unui consult nou; 
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 - deschiderea paginei cu câmpurile de completare pentru atașarea la 
fișa pacientului a unui consultul anonim făcut anterior; 

 - câmpurile devin accesibile pentru introducerea datelor necesare creării noului 
tip de consultații; 

 - crearea unei note clinice noi; 

 - crearea unei cereri noi; 

 - adăugarea unui episod nou de graviditate; 

 

 /  /  - deschiderea ferestrei cu câmpurile 
predestinate înscrierilor Datelor examinarilor ECOgrafice la însărcinate; 

 - adăugarea unui examen de bilanț nou; 

 /  /  - adăugarea unei examinări 
noi; 

 - setarea orei la care a fost programat pacientul direct în consultație; 

 

2.5.4 Butoanele de schimbarea amplasării 
 

 - schimbarea amplasării elementului mai jos cu o poziție; 

 - schimbarea amplasării elementului mai sus cu o poziție; 

 - schimbarea amplasării elementului în câmpul din dreapta; 

 - schimbarea amplasării elementului în câmpul din stânga; 

 - schimbarea amplasării tuturor elementelor în câmpul din dreapta; 

 - schimbarea amplasării tuturor elementelor în câmpul din stânga; 
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2.5.5 Butoanele Radio 
 

Butoanele radio sunt folosite în momentul în care dintr-o listă de opțiuni se poate alege doar una, 
executând un click pe butonul dorit. Acest buton va apărea cu o bulină verde indicând preferința. 

 

 

 

 

2.5.6 Casetele de bifare 
 

Casetele de bifare reprezintă practic o afirmație pozitivă sau o negație (DA/NU) raportată la o anumită 
acțiune. Caseta bifată reprezintă opțiunea pozitivă, iar cea nebifată opțiunea negativă. Această caseta 
corespunde în general unei interogări Este sau Nu este valabilă o anumită opțiune. 

Următoarele două imagini scot în evidență clar cele două situații: 

- Bifat (DA)       
 

- Nebifat (NU)   

2.5.7 Casete data/ora 
 

Caseta data în diverse cazuri este necesar a se indica data la care trebuiesc efectuate diferite operațiuni, de 
exemplu indicarea data administrare. 

 

 

 Acest tip de casetă se poate completa în doua modalități: 

 

 

1. Cu ajutorul tastaturii, scriindu-se pur și simplu data în formatul ZZ/LL/AAAA, unde ZZ reprezintă 
ziua, LL – luna, iar AAAA – anul. Obligatoriu a se despărți ziua, luna și anul prin separatorul “/” și 
nu alte caractere care nu sunt acceptate. 

2. Prin intermediul calendarului, care reprezintă o cale mult mai facilă și vizuală de a completa data – 
prin efectuarea unui click pe ziua lunii și anului corespunzător. 
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Pentru a selecta ora se apasă  pe butonul:  (se execută un click fără a lua degetul de pe mouse) 

astfel butonul este activ și arată în felul următor:  , se deplasează butonul pe axă: 
 

 

 

 

 

2.5.8 Paginația 
 

 Dacă rezultatul unei căutări este mai mare decît se poate afișa pe o singură pagină, pentru a evita supra- 
aglomerarea ecranului cu o singură pagină care să “curgă” până la nesfârșit în jos, SIA AMP  oferă 
posibilitatea afișării pe mai multe pagini între care se poate naviga ușor efectuând un click pe numărul 
paginii. 

În partea de sus și jos a rezultatului căutării se regasește câte o linie ce reprezintă posibilitatea de 
navigare.  
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O altă posibilitate de a trece de la o pagină la alta se poate face printr-un click de mouse pe unul din 
butoanele:  

 - vizualizarea paginei următoare; 

  - vizualizarea paginei anterioare; 

  - vizualizarea primei pagini; 

 - vizualizarea ultimei pagini; 

 

  - numărul de entități afișate pe o pagină; sistemul dă posibilitate de afișare până la 50 de 
entități; 

      - pagina curentă. 

 

 

2.5.9 Tab-uri 
 

Tab-ul este imaginat ca un repertoar cu capete de căutare rapidă. Selecția unui astfel de capăt determină 
răsfoirea și afișarea directă a paginii căutate. În exemplul de mai jos avem un ecran ce conține patru tab-uri: 
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  Este prezentată Fișa copil care conține patru tab-uri: Date generale copil și familie, Date despre familie, 
Date perinatale, Examene clinice. Tab-ul “Date generale copil și familie” este evidențiat cu verde, ce 
înseamnă că tab-ul dat este în vizualizare.  

2.6  Mesaje informative 
 

ATENTIE !!!  După fiecare modificare operată asupra datelor într-o pagină trebuie acționat 

butonul   care trimite datele pentru a fi memorate în ultima versiune a lor.  

La salvarea datelor fără completarea câmpurilor obligatorii, sus în stânga paginei și în zona cu 
informații de sub bara de titlu se afișează mesajele de avertizare (vezi imaginea de mai jos): 

 

  La salvarea datelor după completarea tuturor câmpurilor obligatorii, sus în stânga paginei și în zona cu 
informații sub bara de titlu se afișează mesajele afirmative (vezi imaginea de mai jos):  
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 La ștergerea datelor, inițial apare mesajul de confirmare (pentru a evita ștergerea datelor din întâmplare): 
 

 

 După executarea unui click pe butonul  (confirmând ștergerea) sistemul va afișa un mesaj de 
efectuare a operațiunii cu succes: 

 

  După modificarea datelor din câmpurile necesare și salvarea lor sistemul afișează mesajul la fel ca și după 
salvarea datelor noi. 

3. Modulul Notificări 
 

La accesarea modulului “Notificări” găsim totalitatea mesajelor, anunțurilor postate care necesită a fi 
citite pentru a fi informați despre cele mai noi modificări în sistem sau în cazul unor întreruperi tehnice. 
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Pentru a citi anunțul, se desfășoară câmpul prin apăsarea butonului în formă de săgeată din prima coloană a 
tabelului cu notificări. După citire este necesar de apăsat butonul „Confirm că am citit”. Pentru a vizualiza în 
listă anunțurile anterioare la care ați apăsat deja butonul „Confirm că am citit” scoateți bifa din filtrele de 
căutare din check box-ul „Doar necitite” (vezi încercuit cu roșu în imaginea de mai sus) și apoi apăsați 
butonul „Caută”. 
 
Notă! În cazul apariției unui anunț/mesaj nou în partea de sus a paginii va apărea un mesaj de notificare cu 
albastru „Atenție! Aveți anunțuri noi” (vezi imaginea de mai jos). Dacă nu ați apăsat butonul „Confirm că 
am citit”, sistemul o să afișeze la fiecare 2 minute că aveți anunțuri noi necitite (vezi imaginea de mai jos): 
 

 

 

Pe lângă anunțuri aveți posibilitatea de a descărca documente, informații utile asupra noilor modificări în 
sistem ș.a.m.d. 

Pentru a descărca documentele încărcate accesați submeniul „Documente încărcate” (încercuit cu roșu în 
imaginea de mai jos) după care apăsați butonul „Descarcă” de sub descrierea documentului. 

 

 

4. Cabinet medical 
 

 



Manual de utilizare SIA AMP   
 

26 
 

 Medicul de familie și medicul specialist are acces la 5 module: Notificări, Recepție, Triaj, Fișa medicală, 
Stocuri. Modulul Notificări a fost descris în capitolul de mai sus, descrierea la restul modulelor o găsiți în 
următoarele capitole. 

 

5. Recepție 
 

Vizualizarea programărilor se pot efectua din modulul Recepție-> Programări: 

 

5.1 Programări 
 

 

 

 Primul meniu Programări este destinat strict pentru programările medicului logat în sistem, adică la 
accesarea acestui meniu aveți posibilitatea să vă verificați graficul și programările, plus la asta, să vă 
programați pacienții pentru următoarea vizită. După apăsarea pe această comandă din meniu, va fi afișată 
următoarea pagină: 
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În exemplul prezentat în imaginea de mai sus, pentru ziua de vineri, 18/12/2018 sunt programați deja 2 
pacienți. 

Pașii pentru a efectua o programare: 

Exemplu pentru programarea efectuată la orele 13:00: 

La ora 13:00 se va programa un nou pacient, accesând butonul “Selectează”. La apăsarea butonului se 
afișează o fereastră de tip pop-up:  

 

Cu ajutorul filtrelor de căutare, s-a găsit pacientul imediat, apoi se efectuează un click pe butonul 
„Selectează”. 

 

 

După cum vedeți, pacientul a fost programat. 

În cazul în care au intervenit schimbări în grafic sau pacientul a anulat programarea există butonul 
“Anulează”. Butonul Anulează este activ doar în cazul în care dumneavoastra ați efectuat programarea și 
doar dacă consultația nu a avut loc. Programările anterioare datei curente nu pot fi anulate. 

 

La apăsarea butonului Anulează, se deschide un pop-up cu datele pacientului și o casetă text pentru a scrie 
cauza anulării programării (vezi imaginea de mai jos): 

Atenție!!! Programarea pacientului poate fi anulată doar în cazul în care, aceasta a fost efectuată de 
dumneavoastră. 
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Se execută un click pe butonul  pentru a scrie notițe sau pentru a le vizualiza în cazul în care 
programarea a fost înregistrata de alt medic sau de un operator de registratură (vezi in imaginea de mai jos): 

 

Se execută un click pe numele și prenumele pacientului înregistrat în calendarul de programări pentru a trece 
direct la fișa medicală a pacientului. 
Dacă pacientul la care doriți să-i accesați fișa nu este înregistrat în instituția în care activați, după efectuarea 
unui click pe numele lui, o să apară mesajul din imaginea de mai jos: 
 

 

Pentru a continua aveți nevoie de acordul pacientului în scris, după care puteți bifa căsuța și apoi să apăsați 

butonul  , doar în acest mod veți primi acces la “Fișa Medicală”. 
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 După înregistrarea unui consult și selectarea orei prezentării, câmpul “Statut” va fi completat automat cu 
cuvântul “Consultat”. Această procedură de lucru va fi descrisă în subcapitolul Consultații. 

 

 Pentru a vizualiza graficul pentru alte zile se execută un click pe data din calendar: 

 

În partea dreaptă vor fi afișate consulturile programate pentru data selectată. 

 

 

 

 

5.2 Recepție pe zi 
 

 Programarea unui consult sau vizualizarea înregistrărilor către alt medic se poate efectua din modulul 
Registru-> Registratură: 
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 După apăsarea pe această comandă din meniu, veți vizualiza o pagină similară cu pagina Programări, doar 
că aici există posibilitatea să selectați alt medic: 

 

Pentru a vizualiza graficul de lucru unui medic se selectează specialitatea și se execută un click pe butonul 

. 

Sistemul afișează lista medicilor într-un pop-up, cu posibilitate de filtrare în câmpurile: Nume, Prenume, 
IDNP și Instituția (vezi imaginea de mai jos): 

 

După găsirea medicului la care dorim să vizualizăm graficul, se execută un click pe butonul , 
ca urmare, sistemul ne va afișa următoarele :  
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 Notă: Dacă la unii medici nu apare numărul cabinetului, înseamnă că acesta încă nu a fost completat de 
administratorul dumneavoastră de sistem sau de persoana responsabilă de la resurse umane. 

Pentru a programa un pacient se execută un click pe butonul  în dreptul orei dorite, sistemul 
va afișa o fereastră de tip pop-up ce va conține un filtru de căutare ca în imaginea care urmează: 

 

Pentru a găsi pacientul pe care dorim să-l programăm la medicul respectiv se completează câmpurile Nume 
și Prenume sau doar IDNP, după care se apasă butonul ENTER de la tastatură. Sistemul ne va returna 
pacientul cu datele corespunzătoare (exemplu la căutarea după IDNP în imaginea de mai jos): 

 

După ce am verificat datele aduse de sistem și suntem siguri că este pacientul pe care dorim să-l programăm 

se execută un click pe butonul . 
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Ca rezultat, pacientul selectat apare în graficul medicului. 

 

În coloana “Date pacient” vor apărea mai multe detalii despre pacient, precum: Numele și Prenumele, 
IDNP-ul, data nașterii și adresa, desigur dacă acesta este deja înregistrat în sistem și are completate toate 
aceste date; 
În următoarea coloană “Medic de familie” va apărea numele și prenumele medicului de familie al 
pacientului dat; 
Coloana “Statut” se va completa automat cu cuvântul Consultat dacă pacientul s-a prezentat în ora și ziua 
respectivă și a fost consultat de medicul la care a fost programat; 
În coloana “Programat de” va apărea numele și prenumele persoanei care a efectuat programarea. 

 

Pentru a anula programarea se execută un click pe butonul . 

Pentru a adăuga notițe sau detalii referitor la consultarea pacientului programat se execută un click pe 

butonul . Pentru a exporta graficul de lucru al medicului în format Excel se accesează butonul 

. 

 

5.3 Recepție pe săptămână 
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Accesând submeniul Recepție pe săptămână aveți posibilitatea să programați pacienții la orice medic din 
instituția medicală.  

 

Pentru a găsi pacientul pe care dorim să-l programăm ne vom folosi de filtrele de căutare, după cum se vede 
din imaginea de mai jos.   

Se vor completa câmpurile Nume și Prenume sau IDNP după care se efectuează un click pe butonul 
“Caută”. Dacă pacientul nu este înregistrat la un medic din instituția dată, la filtrul „Caută în” se alege „Toți 
pacienții” după care se apasă butonul „Caută”. 

 

După ce am găsit pacientul, apăsăm butonul „Selectează” corespunzător rândului pe care este situat numele 
lui. După ce l-am selectat, sistemul ne va deschide următoarea pagină, în care vor fi afișate datele personale 
ale pacientului și programările lui anterioare. “
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Pentru a continua, apăsăm butonul „Programare pacient”, după care ni se va deschide pagina în care putem 
să alegem medicul la care dorim să-l programăm (vezi imaginea de mai jos): 

 

Selectăm specialitatea din rubrica „Specialitate” și efectuăm un click pe „Alege medicul”, în urma acestei 
acțiuni, se va deschide un pop-up cu lista medicilor care au specialitatea aleasă mai devreme. Pentru a 
selecta medicul apăsăm butonul „Selectează” corespunzător, ca în imaginea de mai jos:  

 

Sistemul va afișa graficul medicului pe o săptămână. Pentru a programa pacientul, se face click în dreptul 
rubricii cu ora dorită. 
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Pentru a imprima biletul de inscriere la medic, se execută un click pe numele pacientului deja programat, în 
urma acestei acțiuni va apărea următorul pop-up (vezi imaginea de mai jos): 

 

 

După care apăsăm butonul „Printare” încercuit în imaginea de mai sus. Pe ecran va apărea biletul de 
înscriere la medic cu toate datele necesare (vezi imaginea de mai jos): 

 

  

De asemenea, din pop-ul de mai sus aveți posibiliatea de a nota/transmite detalii referitor la pacientul dat sau 
de a anula programarea. 
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La apăsarea butonului “Export XLS” graficul de lucru se va descărca în format excel. 

 Pentru a reveni la pagina precedentă, efectuăm un click pe butonul „Înapoi”, din partea stângă de jos a 
tabelului cu graficul medicului (vezi imaginea de mai sus).  

La revenirea pe pagina inițială, va fi afișată programarea făcută pentru pacientul selectat. Din această pagină 
aveți iarăși posibilitatea să anulați programarea, în caz de necesitate (vezi imaginea de mai jos): 

 

Posibilitatea de anulare prin această metodă 
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6. Triaj 

 
 

 Triajul reprezintă un set de examinări standarte și date despre starea sănătății ale pacientului (de ex: masa 
ponderală, înălțimea, tensiunea arterială, etc.). Modulul dat are un singur meniu Triaj, care la rândul său, are 
un submeniu “Pacienți”. La accesarea submeniului se va deschide pagina următoare:  

 

După cum vedeți în imaginea de mai sus, pagina este compusă din două zone: zona de filtre și zona de 
informații. În zona de informații este un tabel cu lista pacienților medicului logat în sistem.  

 Pentru găsirea rapidă a unui pacient, se recomandă utilizarea amplă a filtrelor de căutare. 

Deasemenea, filtrele de căutare sunt utile în crearea unor statistici sau rapoarte privind nr pacienților cu o 
anumită stare de sănătate sau cu anumiți indicatori, pentru că în josul paginii există posibilitatea de a 
descărca lista obținută în urma căutării în format XLS (excel). 

După cum ați observat, în tabelul cu rezultate, în prima coloană avem 2 butoane: Examinări și Examinare 
nouă. 

 Examinări – se folosește pentru a vizualiza toate înregistrările de triaj ale pacientului, iar Examinare nouă 
– este utilizat ca link rapid către adăugarea unei examinări noi de triaj (vezi imaginea de mai jos): 
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În următoarea imaginea va fi prezentată pagina pentru adăugarea unei examinări de triaj noi: 
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 Câmpurile se completează manual de medic și se salvează accesând butonul .  

În imaginea care urmează va fi prezentată pagina de afișare a examinărilor anterioare: 

 

Pentru editare sau doar vizualizare date triaj efectuate anterior se accessează butonul : 
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 Pentru a vizualiza toată informația de triaj se accesează : 
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Butonul “Eliberare medicamente” – este destinat eliberării medicamentelor după depistarea unor modificări 
a stării sănătații în urma examinării de triaj (de ex: tensiune mărită, glucoză mărită), dar depinde și de 
specificul instituției și a regulamentului intern. 

 

 

7. Modul Fișa medicală 
 

 
 

 

  În modulul dat se păstrează toate datele pacienților. Modulul Fișa medicală conține trei meniuri: Pacienți, 
Imunizări și Rapoarte. 

7.1 Meniu Pacienți 
 

  Meniul dat este împărțit în șapte submeniuri: Caută pacient, Pacient nou, Note clinice, Lista scurtă 
diagnostice, Consultații efectuate, Consultații anonime și Bilete trimitire (vezi imaginea de mai jos). Toate 
aceste submeniuri, vor fi descrise amănunțit în paragraful dat. 
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7.1.1 Căutarea unui pacient 
 

 

 La accesarea comenzii date se deschide pagina cu două zone: zona de filtre și zona de informații.  
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- Pentru a vizualiza doar lista pacienților medicului de familie logat, în câmpul “Caută în” se 
selectează categoria “Pacienți”: 

 

- Pentru a vizualiza sau căuta în lista pacienților din instituția medicului logat, în câmpul “Caută în” se 
selectează categoria “Centru de sănătate”: 

 

- Dacă pacientul nu este găsit în aceste două liste sau nu este alocat la această instituție medicală, în 
câmpul “Caută în” se selectează categoria “Toți pacienții”: 

  

La căutarea în lista cu toți pacienții, este necesar să cunoașteți și să completați obligatoriu 
nume+prenume pacient sau IDNP-ul pacientului. 

În urma completării câmpurilor necesare din filtru apăsați butonul „Caută” sau ENTER de la tastatură, 
rezultatul de la căutare va apărea în tabelul din Rezultate căutare (vezi imaginea de mai jos): 
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7.1.2  Adăugarea pacientului nou 
 

 

   În cazul în care pacientul căutat nu se găsește în sistem, dar este înregistrat la un medic din instituția 
respectivă, se execută un click pe Pacienți->Pacient nou și sistemul afișează pagina ”Pacient nou”: 
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Butonul “Caută persoana”  este utilizat pentru a căuta persoana conform IDNP-ului în “Registrul de Stat al 
populației”  și a obține datele corecte pentru ca acesta să poată fi adăugat în sistem. La apăsarea acestui 
buton se va deschide o fereastră de tip pop-up (vezi imaginea de mai jos): 

 

După ce ați completat câmpul IDNP accesați butonul . 

În cazul în care persoana înca nu a reușit să fie înregistrată în “Registrul de Stat” sau conexiunea cu 
“Registrul de Stat” lipsește momentan, va fi returnat mesajul informativ de mai jos:

 

Dacă în “Registru” se regăsește IDNP-ul, ca rezultat al operațiunii efectuate, câmpurile se vor autocompleta, 

după care este necesar de accesat butonul . 
Sistemul afișează pagina cu câmpurile care urmează să fie completate: 

 

După completarea câmpurilor necesare și accesarea butonului  pacientul poate fi găsit în lista 
de pacienți ai medicului la care a fost atribuit, în meniul ”Caută pacient”. 

Butonul “Adăugare manuală” se utilizează doar în cazurile în care conexiunea cu “Registrul de Stat” lipsește 
sau persoana căutată, încă nu a fost adăugată în “Registru”. 
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La accesarea butonului dat se va deschide o fereastră de tip pop-up (vezi imaginile de mai jos): 

 

 

  

În cazul în care pacientul a fost adăugat anterior sistemul afișează un mesaj de avertizare: 

 

 

După completarea câmpurilor cu date și accesarea butonului  dacă această persoană 

nu se regăsește în sistem va fi afișat mesajul informativ   și butonul 

, după accesarea cărui se deschide pagina unde urmează să-i fie atribuit un medic de familie 
(vezi imaginea ce urmează): 
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După completarea datelor necesare se execută un click pe butonul . 

 

 

7.1.2.1 Actualizare date personale pacient 
Butonul “Actualizare date personale” pacient se folosește pentru a reînnoi datele sau a le corecta, în cazul în 
care au avut loc modificări de nume, cum ar fi: schimbarea numelui după căsătorie sau divorț sau în cazul în 
care, pacientul a fost introdus prin metoda manuală și s-au comis careva greșeli. Verificarea și corectarea 
poate fi efectuată doar dacă IDNP-ul pacientului a fost introdus corect în sistem la crearea fișei. 

 

7.1.3 Vizualizarea/ Completarea Fișei pacientului 
 

 Datele din Fișa pacient sunt vizibile pentru toți medicii instituției, în care este înregistrat pacientul. În cazul 
în care, pacientul s-a adresat la un medic din altă instituție cu acces la SIA AMP, la încercarea de adăugare a 
unui consult sau de a deschide fișa pacientului, apare un mesaj de avertizare (vezi in imaginea de mai jos):  
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 Având acordul respectiv, medicul bifează caseta indicată în imaginea de mai sus, ceea ce îi dă posibilitate să 

acceseze butonul  

 În urma operațiunilor efectuate medicul va avea posibilitatea de a deschide fișa pacientului cu toate datele 
salvate anterior (istoricul). 

Atenție! Toate acțiunile de vizualizare a fișei unui pacient cu sau fără acordul semnat sunt înregistrate și 
auditate de către administratorii sistemului. 

  Pentru completarea/vizualizarea fișei pacientului se accesează butonul  din lista 
pacienților:  

 

  La accesarea Fișei pacientului utilizatorului i se deschide pagina cu un set de tab-uri (vezi imaginea de mai 
jos): 

 

 Tab-ul selectat este evidențiat cu verde.  
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7.1.3.1 Tab-ul Date Personale      
  

Tab-ul accesat are următoarele zone de informații:  

1. Date de identificare 

 

 
2. Reprezentant legal 

 

 

Câmpul “Reprezentat legat” se completează în cazul minorilor și în cazul persoanelor care sunt sub tutelă. 

Câmpul Nr.Polița din “Date de identificare” se autocompletează  la accesarea butonului  

 

După accesarea butonului sistemul afișează un mesaj informativ:   și 
câmpurile de mai jos se vor autocompleta, de asemenea se pot completa și manual urmărind numerotația din 
imagine. 
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3. Date de asigurare 
 

 

 

  Câmpurile din zona dată au următoarele caracteristici: 

-  

 

-  - -  

 

4. Locul de trai 
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Câmpurile din rubrica Domiciliu de facto – sunt destinate pentru completarea automată cu datele primite 
prin intermediul conexiunii cu serviciul Registrul de Stat al Populației. În cazul în care aceste câmpuri nu 
s-au autocompletat sau nu conțin nici o informație înseamnă că (una din variantele de mai jos): 

a) persoana nu are înregistrat domiciliul la Registrul de Stat; 
b) din careva motive Registrul de Stat nu pune la dispoziție această informație; 
c) pacientul a fost adăugat manual. 

Atenție! Dacă pacientul a fost adaugat manual, pentru a actualiza datele și a obține adresa de domiciliu se 
utilizează butonul „Actualizare date personale”(vezi info de la pagina 47). 

Rubrica Reședința oficială este destinată completării manuale a adresei secundare (temporare) a 
pacientului. 

5. La evidență 

 

 La accesarea butonului  se deschide fereastra de tip pop-up: 

 

Pentru a adăuga un pacient la evidență, câmpurile care trebuiesc completate și ordinea în care trebuiesc 
completate este notată în imaginea de mai sus. 

!Cauza – se completează doar în cazul în care pacientul este scos de la evidență 
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- ->

 

- - ; 

După completarea câmpurilor necesare se accesează butonul  și evidența pacientului va 
arăta astfel: 

 

De asemenea există posibilitate de a mai adăuga, de a șterge sau de a edita “La evidență” - câmpurile din 
această rubrică. 
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6. Categorii 

 

 La accesarea butonului  se deschide fereastra de tip pop-up: 

 

Cagoria:  

Se alege categoria din lista atașată și apoi butonul se apasă pe butonul  

De asemenea este posibilitate de a mai adăuga, de a șterge și a edita „Categoria” 

Atenție! Dacă categoria selectată este pe o perioadă nedeterminată sau pe viață, data „Până la” nu se indică, 
se salvează doar cu data de început și anume „De la”. 

7. Factori de risc 
 

 

La accesarea butonului  se deschide fereastra de tip pop-up: 
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Se alege categoria din lista atașată și apoi se apasă butonul  

 

De asemenea există posibilitatea de a mai adăuga, de a șterge și a edita „Factorii de risc” 

8. Antecedente 

 

La accesarea butonului  se deschide fereastra de tip pop-up: 

 

După selectarea antecedentului corespunzător din această listă - se accesează butonul  
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De asemenea este posibilitate de a mai adăuga, de a șterge și a edita „Antecedente” 

7.1.3.2 Tab-ul Diagnostice   
 

Tab-ul accesat reprezintă un mini raport cu diagnosticele determinate pentru toată perioada consultațiilor 
înregistrate în sistem a pacientului. 

Rândurile de culoare roz, reprezintă consultațiile și diagnosticele în baza cărora s-au creat tichete statistice. 

 

7.1.3.3 Tab-ul Triaj     
 

 Tab-ul accesat are următoarea formă (vedeți imaginea de mai jos): 
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Puteți vizualiza examinarea de triaj desfășurată după accesarea butonului : 

 

-> 
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  Tot aici la vizualizarea datelor de triaj se adaugă date în câmpurile necompletate sau se modifică datele 
salvate anterior. 

Atenție! Nu puteți modifica datele din triaj, dacă examinarea a fost introdusă de alt utilizator.  

Efectuarea examinării noi se înregistrează prin accesarea butonului   

7.1.3.4 Tab-ul Consultații     
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 În zona de filtre consultația poate fi căutată după dată, după locul consultației, specialitate medic sau tip 
vizită (vezi în imaginea de mai jos – filru de căutare): 

 În zona de informații este prezentată lista consultațiilor pacientului selectat, cu indicarea: Nr. Registru, Loc 
consult, Tip vizită, Dată consult, Medic, Asistent medical (care a efectuat/participat la consult) și Instituția.  

 Posibilitatea de a edita datele unui consult i se acordă doar medicului care a efectuat consultul și l-a 

înregistrat, accesând butonul : 

 

Dacă consultul este efectuat de un alt medic decât cel care este logat în sistem, aveți posibilitatea doar de a 

vizualiza, accesând butonul :  

 

 Consultul nou se adaugă accesând butonul :  
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7.1.3.4.1 Adăugarea unei consultații 
 

La accesarea acestui buton se deschide următoarea pagină:  

 

Figura 1. Consultație nouă 

 Câmpurile obligatorii sunt: Tip vizită și/sau Tip asistență. La selectarea tipului de adresare: Bilet de 
trimitere, din rubrica Mod de adresare se vor deschide câmpurile prestabilite pentru a fi completate 
corespunzător biletului de trimitere primit (vezi imaginea de mai jos): 
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Dacă trimiterea a fost efectuată prin SIA AMP, pentru ca aceste câmpuri să se autocompleteze, consultația 
trebuie efectuată din Meniul Pacienți -> Bilete de trimitere (vezi manual 7.2.8 Vizualizarea Biletelor de 
trimitere). 

 

Pe pagina dată toate câmpurile se completează manual, însă există posibilitate de a adăuga note clinice 
create anterior de medicul logat (vezi cum se creează notele în meniul Pacienți -> Note clinice); Aceste trei 
chenare reprezintă: Istoricul bolii, Acuze și Examen obiectiv care pot fi completate rapid și ușor accesând 

butonul  - se va deschide o fereastră de tip pop-up cu filtru de căutare (vezi imaginea de mai jos): 
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>>  

Buton “Preia date din consult precedent” - acest buton va fi activ atunci când o să faceți o consultatie 
nouă și doar în cazul în care, la pacientul respectiv ați mai facut o consultație în ultimele 20 de zile. 
La apăsarea butonului “Preia date din consult precedent” (vezi figura 1) se vor completa următoarele cu 
informația din consultația precedentă: 
1. Acuze 
2. Istoricul bolii 
3.  Istoricul investigațiilor 
4. Examen obiectiv 
5. Diagnostic prezumtiv 
6. Diagnostic final 
7.  Diagnostic clinic 
8. Recomandări 
9. Servicii 
Notă: Înainte de a apăsa butonul “Preia date din consult precedent” trebuie să selectați tipul vizitei (vezi 
figura 1). Butonul se activează în dependență de data selectată în consultație. 

 Pentru adăugarea diagnosticului prezumtiv se accesează butonul : 

 

 La accesarea butonului dat se deschide fereastra de tip pop-up cu lista de diagnostice: 

 acest buton va afișa lista creată de medic cu diagnosticele cele mai des 
utilizate (Meniu pacienți – Listă scurtă de diagnostice): 
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 acest buton va afișa toate diagnosticele din nomeclatorul CIM10. 

 

  Pentru adăugarea diagnosticului final se accesează butonul : 

 

  La accesarea butonului adaugă se deschide fereastra de tip pop-up cu lista de diagnostice. 
 

  După selectarea diagnosticului în tabelul completat apare butonul , 

 și Data stabilirii diagnosticului (vezi imaginea de mai jos): 

 

 La accesarea butonului (notat cu 1 în imaginea de mai sus) dat se deschide fereastra de tip pop-up:  
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S-au completat câmpurile necesare din tichetul statistic, după care se apasă salvează. 

  

După adăugarea acestor două puncte, ele vor putea fi editate sau anulate/șterse. 

 

Diagnosticele și tichetele statistice pot fi anulate! 
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>>  

>>   

Protocol Clinic: 

Dacă selectați un diagnostic prezumtiv care face parte din “Protocol clinic” atunci când o să salvați 
consultul, butonul „Protocol Clinic” se va activa și va apărea un mesaj informativ, butonul îl găsiți la finele 
paginii (vezi imaginile de mai jos): 

 

La apăsarea pe butonul “Protocol Clinic” veți fi transportat pe o pagină nouă (vezi imaginea de mai jos), în 
dependență de caz puteți debifa opțiunile selectate sau introduce data prescrierii și nr/seria rețetei (vezi 
imaginea de mai jos). La apăsarea pe butonul “Creează” toate opțiunile bifate se vor efectua automat. 

 

  Pentru adăugarea serviciului se accesează butonul :  
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  La accesarea butonului dat se deschide fereastra de tip pop-up catalogul tarifelor unice: 

 

După selectarea serviciului, mentionați cantitatea, deasemenea tipul plății care poate fi CNAM-ul sau 
Contract1, Contract2, în dependență caz (acestea se configurează (creează) la nivel de administrator 
local). 

 

Se observă că butonul „Adaugă” din rubrica Rețete este inactiv, deoarece consultația încă nu a fost salvată. 
După salvarea consultației, butonul devine activ. 
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 După ce ați introdus toate datele necesare și ați accesat butonul  pe pagina curentă vor 
apărea următoarele tab-uri: Consultație, Certificate/Trimitere, Fișiere încărcate și Indicatori de performanță 
(care vor fi descrise puțin mai jos).  

La accesarea butonului adaugă rețete selectați tipul rețetei (vezi imaginea de mai jos):

>> 

Exemplu la selectarea Rețetei compensate: 
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>>      

La accesarea butonului , se va selecta medicamentul din lista celor compensate, după care se 
completează restul câmpurilor.  

Dacă mai doriți să prescrieți alte medicamente continuați prin accesarea butonului „Adaugă medicament”, 
dacă ați finisat prescrierea, găsiți butonul „Înapoi” sau „Adaugă rețetă nouă”. 

 

Pentru ca medicamentele prescrise în rețete să apară în Recomandări, folosiți butonul „Publică în 
recomandări” (vezi imaginea de mai jos): 
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În urma apăsării acestui buton, o să apară un pop-up cu datele completate din rețetă pentru a confirma 
publicarea (vezi imaginea de mai jos): 

 

Dacă ați apăsat pe butonul „Da”, toate datele din rețetă vor apărea în recomandările din consultație. 

 

Pentru Raportul 040/e: 

Pentru consulturile efectuate conform programărilor la finisare trebuie să accesați butonul 

 de la finele paginii (vezi imaginea de mai jos): 

 

>>  

>>  
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7.1.3.4.2  Certificate/Trimiteri 
 

 

1. Certificat de concediu medical 
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Atenție! Concediul medical poate fi închis doar din următoarea consultație, adică nu puteți adăuga în 
aceeași zi un concediu și să-l închideți. 

2. Bilete de trimitere 

Efectuarea unei trimiteri către staționar sau la consultația unui medic specialist este posibilă din tab-ul 
Certificate/Trimiteri, în rubrica Bilete de trimitere. 
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Dacă trimiterea este destinată staționarului sau consultului unui medic din altă instituție, se utilizează 
butonul „Selectează instituția” pentru a căuta denumirea acesteia în lista de instituții. Dacă instituția căutată 
nu se regăsește în această listă, puneți bifa „Altă instituție” pentru a putea introduce Denumirea și adresa 
instituției manual (vezi în imaginea de mai jos): 

 

În urma salvării este afișat mesajul informativ   

Biletul de trimitere poate fi printat accesând butonul   (vezi imaginea de mai jos): 

 

După ce l-ați tipărit, accesați butonul  și anume așa va arăta lista /istoricul tuturor biletelor de 
trimitere atașate la acest consult. Deasemenea există posibilitatea de a mai adăuga, șterge și edita „Biletele 
de trimitere” (vezi imaginea de mai jos): 
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2.1. Extras din Fișa de ambulator 
 
Pentru a putea fi imprimat un extras din fișa de ambulator al pacientului (formularul 027/e) în pagina 
“Bilete de trimitere” a fost preluată informația introdusă în consultație și a fost adaugat câmpul 
ajutător: “Antecedente”, toată informația preluată din consult poate fi editată parțial sau complet 
(vezi imaginea de mai jos), după care este necesar apăsarea butonului “Salvează”. Deasemenea în 
pagina “Bilete de trimitere” puteți vizualiza și selecta rezultatele analizelor de laborator sau a 
investigațiilor paraclinice (vezi imaginea de mai jos) de care aveți nevoie pentru a fi preluate în 
versiunea de tipar. Pentru ca în această pagină să apară rezultatul investigațiilor paraclinice și pentru 
laborator cererile pentru acestea trebuie să fie efectuate din același consult ca și extrasul (vezi mai jos 
un exemplu de extras cu toate informațiile preluate din consult): 

 
 

 
Atenție! În caz că ați șters/editat din greșeală o informație preluată automat din consult și ați apăsat 
deja “Salvează”, dar după această acțiune doriți să reveniți la informația inițială, atunci puteți apăsa 
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încă odată pe butonul “Adaugă” de la compartimentul Bilete de trimitere și informația completă va fi 
preluată încă odată din consult. 

Exemplu al extrasului pentru tipar: 

 

 

 

Trimitere + Programare 

Dacă trimiterea se efectuează către un medic din instituția în care activați, la salvarea ei, se va activa 
butonul „Programare” (vezi imaginea de mai jos): 



Manual de utilizare SIA AMP   
 

74 
 

 

La apăsarea butonului Programare, veți fi redirecționat pe pagina de Recepție și în filtrul specialitatea va 
fi selectată deja acea specialitate pe care ați indicat-o pe biletul de trimitere, în cazul în care în instituție 
activează doar un medic pe specialitatea respectivă, se va deschide graficul medicului respectiv (vezi 
imaginea de mai jos): 

 

Din imaginea de mai sus se observă că, la apăsarea butonului “Programare”, aplicația m-a redirecționat 
la modulul Recepție și a setat în filtru specialitatea Cardiologie pe care am selectat-o în bilet, după care 
trebuie să selectăm medicul ca să fie afișat graficul de lucru (pasul 1 – vezi în imaginea de mai sus). 
Pasul 2 – în dreptul fiecarei ore la apăsarea butonului “Selectează”, o să observați ca deja apare numele 
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și prenumele pacientului pe care doriți să-l programați, adică nu mai este nevoie să-l căutați în lista de 
pacienți, ci doar să faceți un click pe numele lui (pasul 3 – vezi în imaginea de mai sus). La efectuarea 
unui click pe numele pacientului, acesta va apărea în graficul medicului (vezi imaginea de mai jos): 

 

Pentru a vă întoarce în consult, pur și simplu faceți click pe modulul Fișa medicală (vezi în imaginea de 
mai sus). 

 

3. Cereri de analiză 
 

 
La accesarea butonului adaugă, vor fi afișate câmpurile necesare completării pentru efectuarea unei 
cereri spre laborator. 

 

-selectarea diagnosticului din listă: 
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-selectarea laboratorului în care se efectuează această analiză:  

 

 

 

-selectarea formularului pentru cererea de analiză 

 

După bifarea formularelor necesare, faceți un click înafara chenarului cu lista formularelor, ca acesta să 

dispară, apoi click pe butonul  
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Pentru a selecta analizele desfășurați rândurile din dreptul fiecărui formular (vezi în imaginea de mai jos). 

Atenție!!!La unele analize trebuie indicat tipul probei recoltate sau locul puncției (vezi în imaginea de mai 
jos)!!! 

 

După ce ați bifat urmează trimiterea cererii către laborator, deci trebuie să apăsați pe butonul “Trimite 
cererea la laborator”. 

 

Confirmați trimiterea analizelor la laborator 
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Ca rezultat veți primi acest mesaj informativ (vezi imaginea de mai sus). 

Odată cu salvarea cererii de analiză se creează automat un bilet de trimitere, în bilet puteți seta până pe ce 
dată pacientul poate să viziteze laboratorul sau îl puteți printa (vezi imaginea de mai jos): 

 

Dar, deasemenea puteți printa și cererea de analiză apasând butonul printează (vezi imaginea de mai jos) sau 
anula dacă cererea de analiză încă nu a fost validată (vezi în imaginea de mai jos butonul Anulează): 

 

Print-ul de la cererea de analiză va arăta în felul următor: 
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După ce ați printat cererea, accesați butonul  . În rubrica cereri de analize vor apărea în tabel 
toate cererile de analiză efectuate în consultația respectivă (vezi imaginea de mai jos): 

 

 

Din imaginea de mai sus, se observă în chenar roșu butonul Programare. Butonul este destinat programării 
pacientului pentru recoltarea probelor de analiză. La efectuarea unui click pe buton, veți fi redirecționat pe 
pagina destinată programării pacienților la recoltarea probelor de analiză (vezi imaginea de mai jos): 
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Pentru a continua selectați unul din cabinetele destinate prelevării probelor, apăsând butonul Selectează din 
dreptul fiecărui. După care, mai jos va apărea graficul de lucru (vezi imaginea de mai jos): 

 

Pentru a programa pacientul, doar faceți un click pe o oră disponibilă și numele lui va apărea în grafic (vezi 
imaginea de mai jos): 
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Dacă doriți să anulați programarea din careva motive, faceți click pe numele pacientului și va aparea 
un pop-up pentru a confirma și a menționa motivul anulării (vezi imaginea de mai jos): 
 

 

Dacă ați programat pacientul, la apăsarea butonului „Înapoi” veți fi redirecționat pe tab-ul 
„certificate/trimitere” din consult, iar în tabela din rubrica Cereri de analiză o să apară data și ora 
programării pacientului. Deasemenea aceste date vor apărea la printarea biletului de trimitere, cât și la 
printarea consultației (vezi imaginea de mai jos): 
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4. Certificate emise 
 

 
Butonul adaugă ne redirecționează spre pagina de selectarea certificatului necesar (vezi imaginea de 
mai jos): 

 

Selectați formularul de care aveți nevoie, după care va apărea butonul  
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-  

-accesarea acestui buton va genera certificatul în format PDF 

După ce l-ați generat și printat, accesați butonul  și anume așa va arăta lista /istoria 
tuturor certificatelor emise atașate la acest consult. 
 

 

7.1.3.4.3 Fișiere încărcate 
 

Tab-ul de Fișiere încărcate se utilizează pentru a încărca informațiile pe care le are pacientul în format 
electronic, de ex: analize, investigații efectuate în altă instituție medicală sau investigații care se eliberează 
pe suport electronic. 
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Se caută fișierul dorit și se apasă dublu click pe acesta, după care pe butonul “Salvează” și fișierul se va 
încărca cu succes (vezi imaginea de mai jos): 

 

 

7.1.3.4.4 Indicatori de performanță 
 

Tab-ul respectiv este destinat pentru bifarea indicatorilor de performanță. După ce ați bifat indicatorii 
corespunzători stării și categoriei pacientului, apăsați butonul „Salvează”, din partea stângă de jos a paginii 
(vezi imaginea de mai jos): 

 

 

Toate datele colectate din consultații care îndeplinesc criteriile vor fi preluate în raportul 1 – 23. 
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7.1.3.5 Tab-ul Concedii medicale    
 

Acest tab cu ajutorul filtrelor de căutare, oferă istoricul concediilor medicale pe care le-a avut pacientul, cât 
și accesul rapid spre consultul în care s-a înregistrat acest concediu. 

 

 

-  
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7.1.3.6 Tab-ul Reacții averse      
 

Pentru adăugarea unei reacții adverse se accesează butonul “Adaugă” 

 

 

La completarea câmpului “Nume medicament/vaccină” se accesează butonul  care va afișa o fereastră 
de tip pop-up cu lista medicamentelor AMED. 

 

După ce s-a selectat medicamentul și s-au completat câmpurile necesare se apasă butonul Salvează. 
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7.2.3.7 Tab-ul Imunizări    
   

Tab-ul accesat este împărțit în alte două tab-uri: 

  Calendar:  

 

 Calendarul este prezentat conform planului de vaccinări aprobat de Ministerul Sănătății, pentru vârsta 
cuprinsă între 2 zile-60 ani 

Structura tabelului: 

1. Pe verticală - vârsta pacientului la momentul efectuării vaccinului (2 zile-60 ani); 
2. Pe orizontală – denumirea maladiei împotriva cărei se efectuează vaccinul. 

  La momentul deschiderii tabelului de imunizări toate celulele sunt de culoarea roșie , ceea ce 
înseamnă că nici un vaccin nu a fost efectuat până acum. Pentru înregistrarea unui vaccin se accesează celula 
cu vaccinul necesar, în urma cărei se deschide o fereastră de tip pop-up (vezi imaginea de mai jos):  
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  Pentru a salva informația în urma efectuării unui vaccin – se completează toate datele din fereastra 

“Adaugă vaccin” și se accesează butonul . Ca rezultat al operațiunii date celula se colorează 

în albastru . 

  Pentru a înregistra un refuz de la imunizare se accesează butonul  (vezi imaginea de mai jos): 

  

  La accesarea butonului de refuz se deschide altă fereastră de tip pop-up:  

 

 Motivul de refuz se bifează (în caz că refuzul necesită un comentariu se completează câmpul ”Comentariu”) 

și se accesează butonul . Ca rezultat al operațiunii date celula se colorează în galben  

  Pentru a înregistra o “Trimitere” la imunizare se accesează butonul Trimite.  

Atenție! Trimiterea este valabila doar în ziua în care a fost creată. Trimiterea îi oferă posibilitatea 
asistentei medicale să înregistreze o imunizare, fară această trimitere asistenta medicală nu poate înregistra o 
imunizare. 
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Se completează câmpul “Comentariu” dacă este cazul și se accesează butonul . Ca rezultat 
al operațiunii date în celula vaccinului apare data și ora planificării (vezi imaginea de mai jos): 

 

 Toate:  

 

  În tabelul dat este prezentată lista tuturor vaccinurilor efectuate pacientului, dar pe lângă asta aici putem 
adăuga un vaccin care nu se regăsește în planul de imunizare (obligatoriu), dar este necesar pacientului sau 
dacă pacientul a fost vaccinat în altă instituție deasemenea îl putem înregistra aici. Vaccinul se adaugă 

accesând butonul . După accesarea butonului, apare fereastra de tip pop-up cu câmpurile care 
urmează să fie completate. 
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7.1.3.8 Tab-ul Reacții alergice    
    

Tabul accesat conține un tabel: 

 

 La accesarea butonului  se deschide o fereastră de tip pop-up: 

 

 După completarea câmpurilor obligatorii și accesarea butonului  reacția alergică se adaugă 
în tabel (vezi imaginea de mai jos). 

Notă: Reacția alergică poate fi editată doar de utilizatorul care a înregistrat-o. 
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7.1.3.9 Tab-ul Maladii cronice    
  

Tab-ul accesat este despărțit încă în două tab-uri (vezi imaginea de mai jos): 

 

7.1.3.9.1  Supravegheri curente ale maladiilor cronice: 
 

  Tabelul dat conține informația despre supravegherea maladiilor cronice curente ale pacientului. Pentru 

adăugarea unei maladii se accesează butonul :  

 

  La accesarea butonului  se deschide o fereastră de tip pop-up: 
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 După completarea câmpurilor și salvarea lor maladia apare în tabel. Modificări pot fi efectuate prin 

accesarea butonului   (vezi imaginea de mai jos): 

 

 

7.1.3.9.2 Fișa de supraveghere a maladiilor cronice:  
 

  Tabelul dat conține fișa de supraveghere a maladiilor cronice. Pentru adăugarea unei maladii se accesează 

butonul : 

 

 După accesarea butonului se deschide fereastra de tip pop-up: 
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 După completarea câmpurilor și salvarea lor, maladia apare în tabel. Maladia poate fi modificată prin 

accesarea butonului  din tabelul  (vezi imaginea 
de mai jos): 

 

  După accesarea butonului se deschide fereastra de tip pop-up: 

 

7.1.4.10 Tab-ul Programe de instruire    
   

În tab-ul dat se înregistrează programele de instruire la care a participat pacientul atât locale, cât și naționale. 

Pentru a adăuga un curs de instruire se accesează butonul : 
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 După accesarea butonului se deschide pagina:  

 

Completarea câmpurile Data (data când a participat la curs sau când a fost înregistrat la el), Medic (se 
autocompletează), Diagnostic (pentru ce maladie este destinat programul), Denumirea cursului (ales din lista 
cursurilor înregistrate de Ministerul Sănătății-Program național sau de Administrator local-Program local) 
iar Tema lecțiilor se va autocompleta, în dependeță de cursul selectat. 

  La accesarea butonului  se deschide fereastra de tip pop-up cu lista programelor de instruire 
înregistrate de Ministerul Sănătății, cât și de Administratorul local: 

 

După ce selectați Denumirea cursului apăsați Salvează. 

 Pentru a modifica datele se accesează butonul  (vezi imaginea de mai jos): 

 

 La accesarea butonului se deschide pagina ”Editează program”. 
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7.1.4.11 Tab-ul Fișa copil    
  

În Fișa copil se păstrează toată informația despre datele generale de sănătate și examinările clinice a 
pacientului efectuate până la 18 ani. 

1. Date generale copil și familie 

:  

 

Zonele de informații: Date despre instituţia medico-sanitară și  Date generale despre copil se 
autocompletează cu datele existente în aplicație  
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Zone de informații cu datele părinților care se autocompletează după introducerea și verificarea IDNP-ului: 

 

 

 După introducerea tuturor datelor necesare se accesează butonul  apoi 

.  

 Ca rezultat al operațiunii efectuate apar încă trei tab-uri informative în Fișă copil, care vor fi descrise puțin 
mai jos. 
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2. Date despre familie  

: 

 

Toate câmpurile de pe pagina de mai sus, se completează manual. În zona “Condiții de trai” toate câmpurile 
sunt obligatorii.  

   După introducerea datelor se accesează butonul . 
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3. Date perinatale 
 

 : 

 

 Toate câmpurile de pe această pagină se completează manual. După introducerea datelor se accesează 

butonul . Câmpurile notate cu asterix (*) sunt obligatorii! 

4. Examene clinice 
 

 : 
Tab-ul dat este împărțit în încă 4 tab-uri care vor fi descrise separat puțin mai jos: 

 4.1 Supraveghere dezvoltare / Examene profilactice 
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  Tabelul conține examenele profilactice a copilului. Pentru a adăuga o examinare se accesează butonul

. După accesarea butonului se deschide pagina cu următoarele zone: 

 

-Medicul ce completează va fi preluat în acest câmp automat 

-se selectează la ce perioada este examinat copilul  

-se selectează locul consultației  

 Conținutul paginii depinde de tipul examenului: profilactic / supraveghere; și de perioada efectuării 
examenului. 

Exemplu: 

 -> Perioada *  
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Examenul clinic al copilului (general) 

 

 -> Perioada*  
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4.2 Examene de bilanț  

 

Tabelul conține lista examenelor de bilanț sortate pe perioade.  

Pentru adăugarea unui examen de bilanț se accesează butonul .  

După accesarea butonului se deschide pagina cu urmaătoarele zone (vezi imaginea de mai jos):  
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  La setarea perioadei se schimbă și conținutul paginii. 

Perioada*:  
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4.3 Test screening la autism 

 

 

4.4 Dezvoltare copil 

 

În acest tabel este centralizată informația din examinările profilactice a copilului. 

 

 

 

 



Manual de utilizare SIA AMP   
 

104 
 

5. Consultații ordinare 

 
 

 

Toate consultațiile efectuate până la vârsta de 18 ani a pacientului, inclusiv și cele din fișa copil, vor fi 
afișate în tab-ul „Consultații ordinare”. 

7.1.4.12 Tab-ul  Fișa gravidei    
 

 Pentru pacienții de sex feminin în sistem există opțiunea de adăugare a episoadelor ce țin de graviditate. 
Pentru fiecare graviditate se va crea un dosar nou. 

 Vizualizarea episoadelor de graviditate executînd un click pe tab-ul . 

 La accesarea tab-ului dat se deschide pagina: 

 

Pentru a adăuga un episod nou (sarcina nouă) se execută un click pe butonul , sistemul va 
afișa pagina care conține următoarele tab-uri: 

 

- Executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată următoarea pagină: 
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 Se completează datele și se execută un click pe butonul  pentru a salva datele. 

 Se execută un click pe butonul  pentru a vizualiza episoadele de graviditate 
anterioare: 

- Executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată următoarea pagină: 
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La completarea IDNP-ului și apăsarea butonului “Verifică” sistemul va completa automat datele personale 
ale tatălui dacă acesta este adăugat ca pacient în sistem. 

Se completează datele și se execută un click pe butonul  pentru a salva datele. 

- Executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată în forma de grilă: 

SUPRAVEGHEREA GRUPURILOR DE RISC MATERN LA NIVELURILE I, II ŞI III DE 
ASISTENŢĂ PERINATALĂ 

 

Acest tab se împărțit la rândul lui în, încă 2 tab-uri: Grupul de risc perinatal și Grupul de risc neonatal. 

Fiecare tab este compus din grupuri de risc împărțit pe 3 nivele: fără risc, moderat și înalt, cu posibilitatea de 
bifare (vezi exemplu în imaginea de mai jos): 
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- Executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată următoarea pagină: 
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 Pentru a adăuga un diagnostic se execută click pe butonul , sistemul va afișa o 
fereastră de tip pop-up cu lista de diagnostice: 

 

 Pentru a adăuga un diagnostic se execută click pe butonul . 

Toate consulturile din fișa gravidei se completează similar cu primul. În consultul 2, 3 și 6 veți găsi butonale 
Ecografia, în care pot fi introduse datele ecografice conform perioadei în care este examinată pacienta, 
datele pot fi completate de către medicul de familie sau medicul specialist, dar nu de asistenta medicală. În 
imaginile ce urmează, este prezentat consultul 2 în care se află primul buton Ecografia. 
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Executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată următoarea pagină: 

 

 

Pentru a înregistra datele din Ecografia 1, consultul trebuie să fie salvat, după care se execută un 

click pe butonul , sistemul va afișa o fereastră de tip pop-up: 
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- Executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată următoarea pagină: 
 

 

Tabelul conține informația centralizată înregistrată în consulturile din fișa gravidei. 

 

Executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată următoarea pagină: 

 

 

Tabel afișat conține informația înregistrată în examinările ecografice din consulturile gravidei. 

 

 

La executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată următoarea pagină: 

 

Se execută click pe butonul , sistemul va afișa (vezi imaginea de mai jos): 
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Pentru a adăuga ora se execută un click pe  sistemul afișează . 

- Executarea unui click pe tab-ul , va fi afișată următoarea pagină: 

 

 În caz că sarcina a fost întreruptă se completează câmpurile prezentate. 

 ->  

După ce pagina se completează cu toate datele necesare se accesează butonul . 

Consultatii ordinare – toate consultatiile efectuate pe parcursul sarcinii inclusiv cele din fisa gravidei vor fi 
afisate in aceasta pagina. 
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7.1.4.13 Tab-ul Certificat de deces     
  

 

 În tabelul de mai sus, sunt prezentate date generale ale certificatului de deces. Pentru adăugarea 

certificatului de deces se accesează butonul . 

 După accesarea butonului se deschide pagina de tip pop-up pentru selectarea tipului de certificat de deces: 

 

 

 

Câmpurile pentru completare diferă, în dependență de tipul certificatului selectat, în imaginele de mai jos 
vor fi prezentate ambele certificate: 
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Perinatal 
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Ordinar 
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După completarea câmpurilor din zone cu date se accesează butonul . 

Pentru a reveni la fișa pacientului decedata, în filtru de căutare a pacienților trebuie să bifați Arată 
persoanele decedate (vezi în imaginea de mai jos): 
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7.1.4.14 Tab-ul Rezultate     
 

În tab-ul dat sunt centralizate toate cererile de analize ale pacientului care conțin rezultate și sunt validate 
(vezi imaginea de mai jos), cu ajutorul filtrelor de căutare se poate găsi rapid o cerere anumită. Acest tab vă 
ajută să aflați cât mai rapid rezultatele analizelor de laborator, fără a căuta în consulturile pacientului cererea 
de analiză. 

 

 

7.1.4.15 Tab-ul Rețete  
 

În tab-ul dat sunt centralizate toate rețetele și eliberările de medicamente ale pacientului (vezi imaginea de 
mai jos), cu ajutorul filtrelor de căutare se poate găsi rapid o rețetă anumită sau un medicament prescris. 
Acest tab vă ajută să aflați cât mai rapid toate prescrierile făcute vreodata pacientului fără a căuta în 
consulturile pacientului. 

 

Filtrele de căutare vă permit căutarea după: tipul rețetei, denumirea medicamentului, tipul medicamentului și 
data prescrierii (vezi imaginea de mai sus). 
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Zona de rezultate vă permite vizualizarea medicamentelor prescrise în rețetă, cât și printarea rețetei, prin 
simpla apăsare a butonului Vizualizează din imaginea de mai sus. Vezi în imaginea de mai jos imaginea la 
vizualizarea rețetei și butonul Printează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Crearea notelor clinice 
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 Notele clinice sunt niște notițe (șabloane) pe care le creați pentru a fi folosite cu ușurință la completarea 
unei consultații ordinare sau a unui consult din fișa gravidei, în orice rubrică de tip text lung, unde apare 

butonul , de exemplu în câmpurile: acuze, examen obiectiv ș.a. 

La accesarea meniului dat se deschide pagina (vezi imaginea de mai jos):  

 

  Pentru a adăuga o notă clinică se accesează butonul . Ca rezulat al accesării 
câmpurile din zona “Adaugă note clinice” devin vizibile (vezi imaginea de mai jos): 

 

După introducerea datelor se accesează butonul . 
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7.1.5 Lista scurtă de diagnostice  

 

La accesarea acestui submeniu se deschide pagina destinată pentru crearea unei liste cu diagnosticele cele 
mai des utilizate de medic (de ex: în dependență de specialitate). Lista este utilizată de fiecare dată când 
apare în sistem butonul cu diagnostice și micșorează timpul de căutare a unui diagnostic din tot nomeclatorul 
cu diagnostice CIM10. 

 

Pentru a adăuga diagnostice în lista scurtă, pur și simplu apăsați butonul Adaugă care va deschide 
Nomeclatorul cu Diagnostice CIM10 și selectați diagnosticile cel mai des utilizate. În imaginea de mai jos 
puteți vizualiza amplasarea butonului Selectează din Lista scurtă de diagnostice în pop-upul cu Lista 
completă de diagnostice: 
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7.1.6 Consultații efectuate 
 

La accesarea submeniului dat este afișată tabela care conține toate consultațiile efectuate la o anumita dată 
cu posibilitatea de descărcare în format excel (vezi imaginea de mai jos): 

 

La apăsarea butonului   veți fi transportat pe consultația efectuată din fișa pacientului. 

 

 

 

7.1.7 Adăugarea Consultației anonime 
 

 

 

  La accesarea submeniului Consultații anonime se deschide pagina cu lista consultațiilor anonime 
înregistrate de medicul logat: 
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Pentru înregistrarea unui consult anonim nou se accesează butonul : 

 

 După completarea câmpurilor cu date și salvarea lor apar încă trei taburi: Detalii consultație, Fișiere 
încărcate (completarea se efectuează la fel ca în Fișa pacient -> Consultație nouă) 

La crearea acestui tip de consultații sistemul va genera automat un cod unic, notat în câmpul codul 
consultaței, acest cod poate fi atribuit unui pacient existent în sistem, în cazul în care acesta se hotarăște să 
renunțe la anonimat. 
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Butonul destinat pentru atașarea unei consultații anonime este situat în zone de filtre în tab-ul Consultații din 
Fișa pacientului (vezi imaginea de mai jos), la apăsarea pe acest buton se va deschide un pop-up în care va 
trebui să introduceți codul consultului anonim și să apăsați caută, conform informației primite în urma 
căutarii, aveți posibilitatea să atașați consultul sau să renunțați (vezi imaginile de mai jos): 

 

 

 

7.1.8 Vizualizarea Biletelor de trimitere 
 

 



Manual de utilizare SIA AMP   
 

124 
 

 La accesarea submeniului dat se deschide pagina: 

 

 Pagina dată are două zone: zona de filtre și zona de informații care conține un tabel cu biletele de trimitere 
care corespund informației după care căutați. Pagina permite crearea unei consultații în baza unui bilet de 
trimitere primit. 

 Un bilet de trimitere se caută prin introducerea codul biletului sau IDNP-ului pacientului (vedeși exemplul 
de mai jos): 

 

Atenție! Bilete de trimitere la investigație sau la staționar nu sunt afișate în submeniul dat. 

 

La accesarea butonului  din dreptul codului biletului, vom putea vedea detaliile introduse în 
bilet (vezi imaginea de mai jos): 
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Accesând butonul Creează sistemul ne va redirecționa pe pagina de adăugare a unui consult nou în baza 
biletului de trimitere primit. Pe lângă asta, câmpurile din consult predestinate trimiterii, se vor completa 
automat cu datele din bilet (vezi imaginea de mai jos): 
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7.2 Meniu Imunizări 

 

 

7.2.1  Imunizări efectuate 
  

La accesarea submeniului dat se deschide următoarea pagină:  

 

Partea de sus a paginii este destinată filtrelor de căutare cu ajutorul cărora puteți găsi rapid informația 
necesară.  

 Lista imunizărilor efectuate poate fi descărcată în format XLS în urma accesării butonului  

 

7.2.2  Pacienți neimunizați 
 

La accesarea submeniului dat se deschide pagina cu filtrele de căutare: vaccin, vârstă și sex. Pentru a obține 
lista pacienților este necesară utilizarea acestor filtre (vezi imaginea de mai jos): 
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Lista pacienților neimunizați poate fi descărcată în format XLS în urma accesării butonului  

 

7.2.3 Refuzuri 
 

La accesarea submeniului dat se deschide pagina cu filtrele de căutare: vaccin, IDNP, data refuz și vârstă. 
Pentru a obține lista pacienților este necesară utilizarea acestor filtre (vezi imaginea de mai jos): 

 

Lista pacienților care au refuzat imunizarea se poate descărca la accesarea butonului . 
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7.2.4 Trimiteri efectuate  
 

La accesarea submeniului dat se deschide pagina cu filtrele de căutare: nume, prenume, vaccin, IDNP, data 
trimiterii și posibilitatea de căutarea a trimiterilor expirate. Pentru a obține lista pacienților este necesară 
utilizarea acestor filtre (vezi imaginea de mai jos): 

 

Lista pacienților cu trimiteri la imunizare se poate descărca la accesarea butonului . 

 

7.3 Rapoarte 
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7.3.1 Cereri de analiză 
 

 

Raportul Cereri de analiză vă oferă posibilitatea vizualizării rezultatelor de analiză și situația cererilor de 
analiză într-un mod rapid și eficient, fără a căuta în consultațiile pacientului cerere făcută. Pentru a vizualiza 
cererile necesare este necesar să completați câteva din câmpurile notate în filtrele de căutare, după care să 
apăsați butonul Caută (vezi imagine de mai sus).  

 

În dreptul cererilor deja validate de laborator o să apară butonul Vizualizează (vedeți imaginea de mai sus). 
La apăsarea butonului veți putea vizualiza rezultatele analizei de laborator (vedeți un exemplu în imaginea 
de mai jos): 

 

Pentru a vă reîntoarce la raport, apăsați butonul Înapoi. 
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7.3.2  Tichete statistice 
 

 

Pentru a putea vizualiza toate tichetele statistice pentru o anumită perioadă, este necesară completarea 
filtrelor de căutare corespunzătoare și apăsarea butonului Caută. Rezultatul va fi afișat în forma unui tabel 
(vezi imaginea de mai jos) și poate fi descărcat ca document excel apăsând butonul XLS. 

 

 

 

Atenție! La rularea raportului o să vă apară un mesaj informativ, precum că în tabela raportului nu sunt 
afișate tichetele statistice anulate, respectiv pentru a vizualiza tichetele statistice anulate, trebuie să selectați 
opțiunea „Anulate”, din filtrele de căutare la Tip tichet statistic. 
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7.3.3 Raport servicii 
 

 

Pentru a vizualiza Raportul servicii, este necesar să completați câmpurile data de la și până la, după care 
apăsați butonul Caută (vezi imaginea de mai sus). 

 

Raportul este reprezentat în formă de tabel, în prima coloană avem denumirile de servicii efectuate, iar restul 
coloanelor sunt afișate nr de servicii efectuate în dependență de metoda de plată înregistrată per serviciu 
(vezi imaginea de mai sus). 

7.3.4 040/e Programare la medic 
 

Raportul Programare la medic, centralizează toate consultațiile efectuate într-o zi anumită, cu programare 
sau fără. Dacă pacientul nu a fost programat în ziua respectivă, dar a totuși a fost consultat, în coloana „Ora 
programată” va apărea simblolul „– ”(vezi imaginea de mai jos). Raportul poate fi descărcat apăsând butonul 
XLS din partea stângă de jos a tabelului (vezi imaginea de mai jos): 
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7.3.5 1-23/d Darea de seamă despre îndeplinirea indicatorilor de performanţă în cadrul asistenţei 
medicale primare 

 

Raport 1-23/d este un centralizator al tuturor indicatorilor bifați în consultațiile pacienților.  

Atenție!!! Raportul calculează nr serviciilor în fiecare noapte, deci ca să vedeți nr corect de servicii 
efectuate, trebuie să rulați raportul a doua zi, după ce ați bifat indicatorii. Pentru a vizualiza nr total de 
servicii efectuate pentru o lună anumită, trebuie să rulați raportul, începând cu prima zi a lunii următoare (de 
ex: pentru a descărca raportul pentru toată luna martie, trebuie să rulați raportul pe data de 1 aprilie). 

 

 
 

Pentru a descărca lista pacienților la care a fost bifat un anumit indicator, apăsați pe butonul XLS din dreptul 
fiecărui rând (vezi imaginea de mai sus). 

 

Pentru a descărca tot raportul, apăsați pe butonul XLS din partea stângă de jos a tabelului (vezi imaginea de 
mai sus). 
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7.3.6 Raport Rețete 
 

Raportul Rețete este o modalitate rapidă de a verifica prescrierile de rețete a pacienților, fără a căuta prin 
consultațiile efectuate. Raportul permite căutarea după tipul rețetei, tipul medicamentului, denumirea 
medicamentului și perioada prescrierii (vezi imaginea de mai jos): 

 

 

În dreptul fiecarei rețete este disponibil butonul Vizualizează pentru a putea vedea medicamentele care sunt 
prescrise (vezi imaginea de mai sus): 

 

 
 

Deasemenea detaliile rețetei pot fi printate, apăsând butonul Printează din partea stângă de jos a tabelului 
(vezi imaginea de mai sus). 
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7.4 Modulul Stocuri 
 

Pentru a utiliza modulul Stocuri, trebuie să aveți configurată măcar o gestiune de medicamente și/sau 
materiale sanitare. Gestiunea pentru medic poate fi creată de asistenta șefă – responsabilă de stocul secției 
sau de operatorul stoc al instituției. 

Modulul Stocuri vă dă posibilitatea să distribuiți medicamente din cabinetul medical către pacient și/sau să 
scădeți materialele sanitare utilizate pe parcursul unei săptamâni. 

 

Modulul Stocuri este împărțit în două meniuri: meniul stocuri (vezi imaginea de mai sus) și meniul rapoarte 
(vezi imaginea de mai jos). Fiecare meniu va fi descris în continuare, per submeniurile pe care le conține. 
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7.4.1 Barem medicamente 
 

Submeniul „Barem medicamente” se folosește pentru a seta cantitatea minimă și maximă necesară pentru un 
anumit interval de timp, într-o gestiune anume. 

 

Pentru început trebuie găsită în lista gestiunea pentru care doriți să configurați baremul, folosind filtrele de 
căutare, de ex: dacă gestiunea este pentru instituție se selectează doar instituția din filtru și se apasă butonul 
„Caută”, dacă gestiunea e pentru o secție anumită, se alege instituția și apoi secția și se apasă butonul 
„Caută”, ș.a.m.d. 

 

 

La apăsarea butonului „Vizualizează” din dreptul denumirii instituției (vezi imaginea de mai sus) se va 
deschide o pagină nouă în care puteți să adăugați baremul pentru fiecare medicament din gestiunea 
respectivă, urmând exemplul de mai jos: 

1. La apăsarea butonului „Adaugă” se va deschide următoarea pagină: 
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La trecerea cu săgeata mouse-ului pe lângă semnul  se va deschide o casetă cu informația ajutatoare 
configurării baremului (vezi imaginea de mai jos): 

 

2. Pentru a alege medicamentul se apasă butonul verde cu imaginea a 3 puncte , acesta va 
deschide lista cu toate medicamentele adăugate în instituție, pentru o căutare rapidă vă recomandăm 
folosirea filtrelor de la baza coloanelor. La găsirea medicamentului dorit se va apăsa butonul 
„Selectează” din dreptul lui, apoi se închide cu „x” pop-up-ul cu medicamente; 

3. Următorul câmp „Cantitatea lunara estimată:” se va indica doar folosid cifre și luând în 
considerație unitatea de măsura elementară al medicamentului, adică în ce cantitate presupuneți ca se 
va folosi medicamentul timp de o lună, atenție este vorba doar per Gestiunea selectată; 

4. Cantitatea minimă și maximă necesară în stoc se va indica în luni selectând din lista drop-down 
indicată printr-o săgeată albă orientată în jos pe fundalul verde. Această cantitate este setată automat 
pentru comoditate în dependență de gestiune, dar poate fi modificată dupa necesitatea fiecăruia.  
Cantitatea minimă necesară în stoc se indică în luni și înseamnă cantitatea minimă de medicament 
sau consumabile pe care trebuie să o aveți întotdeauna de rezervă în stocul respectiv, adică cantitatea 
lunară estimată introdusă în căsuța de mai sus se va înmulți cu nr de luni indicat și se va stabili 
baremul, la fel se va proceda și cu cantitatea maximă. 
Cantitatea minimă necesară în stoc = baremul, va fi afișată în raportul „Stocuri curente” pentru o 
gestionare mai comoda a stocurilor, iar ambele cantități vor fi afișate în raportul „Cantitatea de 
comandat” și Ieșiri lunare medii și estimate. 
Aceste estimări sunt foarte importante și trebuie gestionate cu acuratețe per fiecare gestiune în parte 
de care sunteți responsabil, ele vă vor ajuta să faceți o planificare eficientă a distribuirii și 
achiziționării medicamentelor. 
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7.4.2 Stocuri curente 
 

Vizualizarea stocului curent se poate efectua din modulul Stocuri->Stocuri curente, pentru a genera 
raportul necesar, se vor utiliza filtrele de căutare (vezi imaginea de mai jos): 

 

 

Raportul poate fi printat la apăsarea butonului „Printează”, deasemenea citiți cu atenție „Legenda” pentru a 
investiga mai bine starea stocului de medicamente. 

 

7.4.3 Cereri 
 

Submeniul „Cereri” este destinat creării unei cereri de medicamente și/sau materiale sanitare pentru 
suplinirea stocului din cabinetul medical. 

Cererea poate fi efectuată către gestiunile corespunzătoare cabinetului. La deschiderea paginei va fi afișată o 
listă cu cererile în așteptare (care nu au fost încă aprobate) din luna curentă, pentru a vizualiza și alte cereri, 
utilizați filtrele de căutare (vezi imaginea de mai jos): 

 

 

Pentru a efectua o cerere de medicamente sau materiale sanitare, trebuie să selectați dintâi gestiunea din care 
cereți, fie medicamente sau materiale sanitare, după care selectați gestiunea pe care doriți să o supliniți 
(gestiunea care aparține cabinetului), vezi imaginea de mai jos:  
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Butonul „Adaugă medicament” se va activa doar după ce o să salvați gestiunile selectate. La apăsarea 
butonului „Adaugă medicament” se va deschide un pop-up cu lista medicamentelor disponibile din 
gestiunea din care cereți (vezi imaginea de mai jos): 

 

Pentru a selecta medicamentul apăsați butonul „Selectează” din prima coloană corespunzător rândului 
medicamentului. După ce ați selectat medicamentul, acesta va apărea în rubrica „Medicamentul selectat” și 
pentru a continua trebuie să completați câmpul „Cantitatea cerută”, după care să apăsați butonul „Adaugă” 
(vezi imaginea de mai jos): 

 

 

La închiderea pop-upului cu medicamente veți observa că în dreptul medicamentelor cerute este statutul În 
așteptare, deci, atât timp cât cererea nu a fost aprobată aveți posibilitatea să ștergeți medicamentele din 
cerere (vezi imaginea de mai jos): 
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La apăsarea butonului “Înapoi” veți fi redirecționat pe pagina cu toate cererile în așteptare (vezi imaginea de 
mai jos): 

 

 

 

 


