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REZUMAT
Aplicaţiile tehnologiei informaţiei au făcut posibilă realizarea unui sistem electronic integrat care să permită în multe 

state ale lumii schimbul de informaţii între pacienţi, profesionişti  din domeniul medical, organisme guvernamentale sau 
societăţi de asigurare. Uti lizarea acestor sisteme integrate a avut un efect imediat de creştere a calităţii, siguranţei şi 
efi cienţei sistemelor de sănătate din ţările respecti ve. Din punct de vedere al îngrijirii pacientului aceste benefi cii au 
inclus detectarea precoce a epidemiilor, îmbunătăţirea monitorizării şi a evaluării necesare managementului bolilor 
cronice, îmbunătăţirea supravegherii medicamentelor afl ate pe piaţă, rambursarea cheltuielilor realizate de pacienţi în 
sistemele respecti ve de sănătate de către casele de asigurări sociale de sănătate.

Cuvinte cheie: farmaceuti că, aplicaţii IT

ABSTRACT
The applicati ons of informati on technology made possible the realizati on of integrated electronic systems that allows, 

in many states, exchange of informati on between pati ents, medical professionals, government bodies or insurance 
companies. Using these integrated systems has an immediate eff ect on increasing the quality, safety and effi  ciency of 
health systems in these countries. In terms of pati ent care, these systems have included the early detecti on of epidemics, 
improving monitoring and evaluati on necessary for the management of chronic diseases, improvement in the market 
surveillance of drugs and reimbursement of expenses made by pati ents by offi  ces for social health insurance.
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Elementul critic al unui sistem de sănătate este 
considerat realizarea unui registru electronic al 
pacienţilor, care să conţină acele informaţii absolut 
necesare personalului medical care ajunge în contact 
cu pacientul şi are de luat decizii privind actul 
terapeutic ce urmează să-l facă, planul terapeutic, 
diete etc. Acest registru este planifi cat să conţină 
date individuale ale pacienţilor, într-un format 
interoperabil, date demografi ce, istoric medical, 
istoricul medicaţiei recomandate, rezultatele de 
laborator, rezultatele radiografi ilor realizate sau 

chiar radiografi ile ca imagini. Registrul poate primi 
date din mai multe surse, incluzând pacientul sau 
personalul medical.

BENEFICIILE APLICĂRII TEHNOLOGIEI 
INFORMAȚIEI

Adoptarea tehnologiei informaţiei aduce, de-
sigur, multiple benefi cii pe o scară largă, atât pa-
cienţilor, cât şi profesioniştilor din domeniul în-
grijirii sănătăţii. Scopurile utilizării ei ar fi  legate de 
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îmbunătăţirea calităţii serviciilor pe care pacientul 
le primeşte, creşterea efi cienţei, îmbunătăţirea 
comunicării între diferitele sfere legate de domeniul 
îngrijirii sănătăţii, îmbunătăţirea procesului de ram-
bursare a costurilor suportate de pacient, precum şi 
scăderea valorii acestora.

Agenţia pentru Cercetarea şi Calitatea Îngrijirii 
Sănătăţii din Statele Unite ale Americii a prezentat 
un raport al costurilor şi benefi ciilor introducerii 
tehnologiei informaţiei în acest domeniu, un număr 
impresionant de studii ale relaţiei dintre datele 
clinice analizând deciziile terapeutice luate. Con-
cluzia acestui raport a fost că utilizarea tehnologiei 
informaţiei poate modifi ca în mod major serviciile 
de sănătate, acestea devenind mai sigure, mai efi -
ciente. Calculele realizate au dus la o estimare a 
unei economii de aproape 82 de miliarde de dolari, 
dacă sistemul ar fi  implementat şi utilizat la un 
procent de 90% dintre pacienţi în anul 2015, din 
care cea mai mare parte a economiilor realizate prin 
creşterea efi cienţei, un miliard prin reducerea 
riscului de apariţie de efecte adverse la pacienţi 
internaţi în spital şi 3,5 miliarde prin scăderea ratei 
de apariţie a efectelor adverse la pacienţi care se 
tratează ambulator.

Institutul de Medicină a raportat că erorile de 
medicaţie au determinat în fi ecare an aproximativ 
7.000 de decese numai în Statele Unite. În acest 
sens este de aşteptat ca sistemul de prescriere 
electronică să reducă frecvenţa apariţiei acestora în 
acele locaţii în care este implementat.

Un benefi ciu direct al pacientului este faptul că 
se poate realiza identifi carea listei de medicamente 
pe care a avut-o sau pe cea pe care încă o mai are în 
planul terapeutic şi această listă este disponibilă în 
orice sistem de îngrijire a sănătăţii utilizat de 
pacientul respectiv (de stat sau privat), iar infor-
maţiile sunt disponibile în timp real. Cel mai adesea 
s-a constatat că erorile de medicaţie apar atunci 
când pacientul este fi e externat, fi e internat, fi e este 
transferat dintr-o unitate spitalicească. Un studiu 
realizat în Statele Unite pe o perioadă de 9 luni prin 
intermediul programului MEDMARX (USP) au 
fost înregistrate un număr de 2.022 de rapoarte de 
erori medicale. Dintre acestea, mai mult de două 
treimi au apărut în timpul transferului în interiorul 
unităţii spitaliceşti, 22% au fost realizate la inter-
narea pacienţilor şi 12% la externarea din unitatea 
medicală.

Cauzele acestor erori au fost: defi citul de 
performanţă (88%), greşeli de transcriere (84%), 
slaba documentare (83%), probleme determinate de 
slaba comunicare (82%), fl uxul de lucru (80%).

Cea mai mare parte a erorilor a fost legată de 
raportul greşit dintre doză/cantitate. Estimări 

realizate de Institutul pentru Îmbunătăţirea Îngrijirii 
Sănătăţii (SUA) au arătat că 50% din erorile de 
medicaţie şi 20% din efectele adverse apărute în 
spital sunt determinate de necunoaşterea listei com-
plete a medicaţiei pacienţilor.

Astfel, un sistem integrat al informaţiilor medi-
cale legate de pacient şi o bază de date a tuturor 
prescripţiilor care să fi e disponibile în timp real ori-
cărui medic care este vizitat de un pacient, tuturor 
serviciilor medicale implicate, precum şi farma-
cistului, ar duce la un sistem de servicii de mana-
gement al terapiei în care toate părţile implicate pot 
interacţiona, pacientul având în fi nal servicii de 
sănătate sigure şi efi ciente.

RI C RILE A OCIATE IMPLEMENTĂRII 
I TEMELOR IT

Deşi atât scopul, cât şi aşteptările de la imple-
mentarea sistemelor informatice au coincis spre o 
linie comună, aceea de a uşura lucrul, de a creşte 
efi cienţa şi de a scădea frecvenţa erorilor ce pot 
apărea în etapele legate de eliberarea medicamentului 
(intraspitalicesc sau prin farmacii comunitare), re-
zul  tatele nu au confi rmat pe deplin aşteptările.

Acest lucru este cu atât mai explicabil cu cât 
implementarea şi utilizarea sistemelor nu este făcută 
cu toată responsabilitatea şi în ideea de a lucra în 
condiţii de siguranţă pentru pacient.

Cele mai întâlnite probleme au derivat din 
interacţiunea om-calculator, dar au fost raportate în 
egală măsură şi disfuncţii în planifi carea şi trainingul 
pe această temă, neimplicarea medicilor clinicieni 
în planifi carea utilizării sistemului, ignorarea cos-
turilor şi a resurselor necesare pentru ca sistemul să 
funcţioneze, produse software care nu sunt de cea 
mai bună calitate. 

Baza de date MEDMARX (USP) a indicat pentru 
anul 2006 că aproximativ 25% din erorile de 
medicaţie raportate au avut şi o componentă care a 
fost determinată de utilizarea tehnologiei informa-
ţionale. Cel mai adesea a fost semnalată prezenţa de 
coduri de bară greşite, erori legate de sistemul de 
management computerizat sau de comenzi neclare 
ale programelor utilizate.

Un alt aspect este legat de riscul pe care îl com-
portă utilizarea lor pentru pacient, în cazul în care 
aceste sisteme nu sunt aduse la zi din punct de 
vedere al tuturor informaţiilor legate de medica-
mentele în sine, dar şi de datele specifi ce pacientului, 
apărute de la ultima vizită.

O problemă semnalată de utilizatori este „alert 
fatigue“, apărută la utilizarea acelor sisteme care 
generează un număr mare de atenţionări. Un studiu 
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recent din Statele Unite arăta că, din mai mult de 
200.000 de alerte electronice pe tema medicaţiei, 
medicii au tratat cu atenţie 9,2% din cele legate de 
interacţiunile medicamentoase şi 23% din cele 
referitoare la alergii, restul au fost ignorate. Alertele 
erau luate în calcul doar dacă pacientul mai primise 
medicamentul respectiv.

Alte probleme semnalate au fost legate de 
concentraţia medicamentelor din stocurile farmaciei, 
informaţii legate de antibiotice (neintroduse în 
sistem), funcţii separate în sistemul informatic care 
pot genera eliberarea în duplicat a unei prescripţii şi 
eliberarea de reţete incompatibile, formate prea 
standardizate, nemodulare, ale formatelor utilizate.

BARIERE ÎN UTILIZAREA SISTEMELOR IT 
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Cea mai mare barieră în utilizarea acestor sisteme 
o constituie chiar profesioniştii cărora le sunt 
destinate: medici, asistente medicale, personal ad-
minis trativ, care sunt reticenţi în utilizarea lor. 

Costurile iniţiale ale investiţiei şi pentru servi-
ce-ul aparaturii şi programelor pot fi  o problemă 
constantă, indiferent dacă este vorba de organizaţii 
de mari sau mici dimensiuni.

Produsele informatice insufi cient testate, cu 
probleme chiar în zona de interoperabilitate, pot ge-
nera erori nedorite şi, în egală măsură, reticenţă la 
utilizare. Pentru a fi  interoperabile, sistemele elec-
tronice trebuie să fi e moderne, la acelaşi nivel 
tehnic, pentru a putea comunica electronic cu alte 
dispozitive, utilizând aceeaşi terminologie.

Cele mai importante bariere pentru adoptarea 
sistemului informaţional, au fost evidenţiate în 2008 
în Statele Unite, după cum urmează: 

problema fi nanciară (66% dintre companii au  –
indicat că nu au fondurile necesare imple-
mentării sistemului), 
difi cultăţile de implementare (39%),  –
scăderea productivităţii (41%),  –
difi cultăţi legate de utilizarea tehnologiei  –
(44%), 
dubiul dacă aceste sisteme chiar sunt pliate  –
pe nevoile companiei (54%).

Din punctul de vedere al angajaţilor, aceştia au 
ridicat problema întreruperii fl uxului de lucru, 
necesitatea şcolarizării, lipsa suportului tehnic.

Medicii care au participat la studiile realizate în 
scopul determinării interesului acestora pentru utili-
zarea noilor tehnologii nu văd benefi ciile directe ale 
utilizării acestora, deoarece sunt necesare mai multe 
etape pentru a reliaza în fi nal acelaşi lucru, necesi-
tatea asigurării constante a compatibilităţii dintre 

aparatele şi programele utilizate. Pe de altă parte, 
recunosc benefi ciile care vin din viteza de lucru, 
uşurarea etapelor şi existenţa suportului tehnic.

Farmaciştii care au făcut parte din programele 
de monitorizare din Statele Unite ale Americii au 
fost nemulţumiţi din cauza acelor situaţii în care 
eliberarea medicamentelor a necesitat un timp mai 
lung, deşi sunt de acord că aceste sisteme pot să 
determine economii de timp şi bani, crescând efi -
cienţa şi productivitatea.

În urma unui studiu realizat în 2006 în farmacii 
comunitare la nivel naţional în Statele Unite ale 
Americii s-a arătat că farmaciştii şi tehnicienii din 
farmacii sunt relativ mulţumiţi în urma utilizării 
sistemului de prescripţie electronică, pentru că 
elimină erorile care pot apărea datorită neînţelegerii 
scrisului.

Pacienţii pot fi  benefi ciari direcţi ai utilizării 
tehnologiei informaţiei în domeniul sănătăţii, scopul 
acesteia fi ind scăderea numărului de erori medicale 
şi de medicaţie datorate interacţiunilor medica-
mentoase care pot fi  evitate, decizii clinice mai bine 
documentate, timp de aşteptare mai mic. Limitele 
vin din lipsa de încredere a pacienţilor în securitatea 
sistemului şi a informaţiilor în timpul schimburilor 
electronice, ceea ce poate duce la o stare de fapt în 
care aceştia nu sunt pe deplin sinceri atunci când sunt 
în situaţia de a fi  înregistraţi prin aceste sisteme. Ori 
sistemul este funcţional doar dacă toţi partici panţii 
sunt angajaţi în mod egal în acest mod de lucru.

IMPLEMENTAREA ÎN FARMACIE
Spre deosebire de medici, pentru care utilizarea 

unui calculator este obligatorie de o scurtă perioadă, 
farmaciştii sunt utilizatori cu o experienţă bogată de 
acum în sistemele informatice, atât pentru eliberarea 
medicamentelor, pentru relaţia cu casele de asigurări, 
pentru evidenţa stocurilor şi comenzi către depo-
zitele farmaceutice.

Ca urmare a experienţei lor atât de diverse, far-
ma ciştii pot fi  consideraţi lideri în implementarea 
tehnologiei informaţionale în viaţa lor profesională. 
Totuşi, nu există până în acest moment un sistem 
integrat care să menţină legătura între farmacist, 
medic (de spital sau policlinică), sistemul naţional 
de asigurări sociale de sănătate.

E-PRESCRI ING 
(PRESCRIPȚIA ELECTRONICĂ)

e-Prescribing este un sistem computerizat 
complet, în care nu se mai este obligatorie im pri-
marea pe hârtie, prin care prescripţia este transmisă 



134

Practica Farmaceutică – Vol. 4, Nr. 2, An 2011

de la medic la farmacie şi apoi la casa de asigurări. 
Nu este vorba de transmiterea informaţiilor prin 
e-mail sau prin fax, ci de conectarea personalului 
medical implicat, a pacientului şi a casei de asigurări 
în timp real, şi poate include, în afara prescripţiei ca 
atare, şi istoricul medical al pacientului respectiv, 
date legate de noua prescripţie, modifi cări, solicitări 
de a repeta o prescripţie anterioară. Din benefi ciile 
constatate în urma unui studiu, s-a observat că 
timpul necesar pentru prelucrarea prescripţiilor care 
sunt repetate este cu 10% mai mic, precum şi faptul 
că o nouă prescripţie, transmisă în format electronic, 
necesită cu 26,6% mai puţin timp pentru personal. 

e-Prescribing este deci, un software ce permite 
medicului clinician să elaboreze reţete folosind un 
PDA (Personal Digital Assistant) sau un computer 
ori un telefon mobil de ultimă generaţie. Rezultatul 
poate fi  tipărit şi dat imediat pacientului sau transmis 
direct către farmacia ce deserveşte pacientul 
respectiv. 

Prescripţia electronică a apărut prima dată ca 
sistem de lucru în Statele Unite ale Americii în anul 
2006 într-un cadru favorabil, dat de existenţa 
multiplelor tipuri de erori în prescripţia medicală 
scrisă: 

reţete ilizibile (în ansamblu),  –
omisiunea vârstei pacientului,  –
omisiunea posologiei,  –
lipsa menţionării dozelor şi căilor de admi- –
nistrare, precum şi a duratei tratamentului, 
folosirea de abrevieri care pot fi  interpretate  –
în diferite moduri.

S-a constatat, de asemenea, prezenţa unor timpi 
morţi în actul medical, pacientul fi ind de obicei în 
situaţia de a aştepta eliberarea medicamentelor din 
farmacii. Acest fapt poate fi  în detrimentul activi-
tăţilor de consiliere a pacientului.

Mai mult, crearea unui sistem unitar, adică 
oferirea unor servicii medicale uniforme din punct 
de vedere geografi c, este considerată favorabilă, 
pier zându-se astfel diferenţele dintre urban şi rural 
din acest punct de vedere.

Acţiunile desfăşurate pentru a îmbunătăţi ser-
viciile medicale au determinat abordări diferite. 
Astfel, în Uniunea Europeană a fost elaborat aşa-
numitul Electronic Medical Record (EMR), care 
permite colaborarea între diverse ţări europene, cu 
scopul ca orice cetăţean să aibă încredere în sistemul 
de sănătate al ţării în care lucrează sau pe care o 
vizitează. Totuşi, un sistem de e-prescribing propriu-
zis, unitar, general agreat nu există, un impediment în 
realizarea acestuia fi ind reprezentat de multi tudinea 
de limbi ofi ciale din cadrul spaţiului european.

În Statele Unite ale Americii s-a elaborat un 
sistem de legi, propuse în Federal Register, care 
determină utilizarea prescripţiei electronice la nivel 
naţional, întrucât legislaţia este elaborată de o 
autoritate comună tuturor statelor federale, DEA 
(Drug Enforcement Administration), din cadrul 
Depar tamentului de Justiţie. Acest sistem este în 
vigoare începând cu ianuarie 2009. Legislaţia este 
valabilă şi pentru medicamentele cu regim special, 
care au un potenţial ridicat de abuz. 

Sistemele de e-prescribing anterioare nu per-
miteau elaborarea unor reţete cu astfel de substanţe. 
Totodată, mai multe facilităţi ale e-prescribing, ce 
derivă dintr-un Electronic Health Record complet 
(un program similar cu EMR – electronic medical 
record), pot reduce posibilităţile unui număr mare 
de interacţiuni dintre medicamentele prescrise, 
îmbunătăţesc sistemul de calculare şi urmărire a 
dozelor pentru fi ecare pacient, precum şi evitarea 
într-o măsură mai mare a reacţiilor alergice şi a 
efectelor secundare. Noua legislaţie prevede că 
prescripţia medicală scrisă nu se exclude.

MECANISMUL DE FUNCȚIONARE
Prescripţiile electronice sunt transmise printr-o 

serie de intermediari. Primul intermediar, imediat 
ce reţeta este semnată digital de către medic, este 
producătorul de software. Acesta transmite pres-
cripţia către un sistem software tip SureScripts sau 
către un intermediar similar. SureScripts este un 
serviciu utilizat în Statele Unite în industria farma-
ceutică pentru ca traducerea informaţiei în limbajul 
înţeles de către farmacia care eliberează reţeta. 
Pres cripţia electronică poate ajunge ulterior la un 
server central al unui lanţ de farmacii sau direct la o 
farmacie.

Sistemul permite medicilor să genereze reţete 
noi sau reînnoite. Programul include câmpuri legate 
de: numele pacientului, tensiune arterială, masa, 
alergii la unele medicamente, precum şi data ultimei 
consultaţii. Un tratament mai adecvat situaţiei reale 
a pacientului foloseşte şi rezultatele analizelor de 
la borator, precum şi alte investigaţii efectuate de 
către pacient între timp. Unele programe au şi 
capacitatea de a realiza studii demografi ce.

Sistemele de e-prescribing pot fi  implementate fi e 
ca sisteme de sine stătătoare – mai puţin costi sitoare 
şi care nu determină modifi cări semnifi cative în 
programul normal de muncă – fi e ca sisteme incluse 
într-un EHR, de o calitate şi efi cienţă sporită.

Din punct de vedere tehnic, programele de 
e-prescribing necesită o parolă şi un alt dispozitiv 
dedicat (USB, PDA, telefon mobil, smart card) 
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pentru autentifi care. O parolă este insufi cientă, 
deoa rece nu oferă confi denţialitate, mai ales în do-
meniul medical (sunt mult mai uşor vizibile).

Erorile care ar putea fi  evitate în contextul 
e-prescribing sunt: ilizibilitatea, omisiunea unor 
date cu caracter personal, neprecizarea denumirii, a 
dozelor medicamentelor, a duratei tratamentului, 
abrevierile de orice natură, omisiunea semnăturii 
medicului şi a identităţii acestuia. Se reduc: timpul 
de asteptare a pacientilor la farmacie, timpul necesar 
eliberării medicamentelor, precum şi durata con-
vorbirilor telefonice dintre medici şi farmacişti. Ca 
rezultat, se poate obţine o îmbunătăţire a ser viciilor 
farmaceutice datorită creşterii timpului acordat 
pacientului (consiliere) şi nu procesului eliberării 
stricte a medicamentului. A crescut astfel efi cienţa 
clinicianului, precum şi satisfacţia pa cienţilor, prin 
informarea lor asupra reacţiilor adverse, monito-
rizarea mai îndelungată a acestuia şi corespunzător 
istoriei medicale proprii.

Sistemul de e-prescribing creează posibilitatea 
eliminării abuzurilor sau cel puţin a descurajării lor, 
fapt de o mare importanţă, mai ales în Statele Unite 
ale Americii, unde mai mult de 20% dintre per-
soanele cu vârste mai mari de 12 ani au folosit me-
dicamente fără a avea scop terapeutic, ci strict 
pentru proprietăţile stimulente, tranchilizante, anal-
gezice sau sedative. 

Descurajarea abuzurilor se realizează prin 
păstrarea unui sistem închis de prescriere şi eliberare 
a medicamentelor. Sistemul de e-prescribing afec-
tează în mod direct următoarele tipuri de abateri: 
scrierea ilegală de reţete, schimbarea ilegală a do-
zelor pentru a obţine o cantitate mai mare, trans-
miterea prin fax a aceleiaşi prescripţii către mai 
multe farmacii, modifi carea înregistrărilor farmaciei 
pentru a ascunde eliberarea neautorizată de substanţe 
controlate.

S-a preconizat că utilizarea sistemului de 
e-Prescribing poate să realizeze economii în sec-

torul public şi în cel privat estimate la 78 de miliarde 
de dolari în primii 10 ani de utilizare, datorită 
reducerii erorilor medicale şi evitării spita lizărilor 
ulterioare datorate acestor erori.

Conform SureScripts, în Statele Unite ale 
Americii, din anul 2006, numărul de medici ce 
puteau realiza prescripţii electronice a crescut de la 
19.000 la mai mult de 103.000. Au fost trimise în 
2008 mai multe prescripţii electronice decât în cei 
doi ani precedenţi. Totuşi, procesul de implementare 
a programelor electronice este încă în desfăşurare 
în cursul perioadei prezente.

Dezavantajele sistemului nu sunt de neglijat. Ele 
constau în costul ridicat de cumpărare şi întreţinere, 
fapt ce conduce la neuniformitatea utilizării lor. Ca 
exemplifi care a costurilor necesare pentru imple-
mentarea sistemului, în Statele Unite statisticile 
arată că medicii plătesc între 100 şi 500 USD pe an 
pentru a întreţine parola, iar pentru un smart card 
suma este de acelaşi ordin de mărime. Un program 
pentru verifi carea acreditării şi a condiţiilor de 
operativitate costă între 15.000 şi 250.000 USD. 
Totodată, pentru o companie, costurile pentru imple-
mentarea Electronic Health Record se ridică la 
10-50 milioane USD pe o perioadă de 5 ani. Sunt 
afec tate în sens negativ unităţile mai mici (medici, 
farmacii independente), cel puţin pe termen scurt, 
pentru că nu sunt încurajate din punct de vedere 
fi nanciar să achiziţioneze astfel de servicii infor-
matice.

DEA (Drug Enforcement Administration) pre-
vede ca farmaciile din Statele Unite – nu farmaciştii 
– sunt autorizate să elibereze prescripţii electronice. 
Aceasta poate avea un impact negativ, determinând 
redirecţionarea pacientului, precum şi neimplicarea 
ulterioară a farmacistului în procesul interdisciplinar 
de îngrijire a bolnavului.

Indiferent de dezavantaje, prezenţa acestui sis-
tem este o realitate şi i se resimte necesitatea la nivel 
mondial.
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