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1 Cuvant inainte 

Creat  ca  o  alternativa  la  softurile  de  cabinet  arhaice  de  pe  piata  romaneasca,  softul  prezentat  in  acest  ghid  reprezinta
incununarea eforturilor unui grup de specialisti, ce reuneste ingineri, informaticieni, medici, farmacisti, lingvisti si designeri.

Prima  solutie  medicala  de  ambulator,  bazata  complet  pe  tehnologia  internet  marcheaza  un  moment  de  hotar  in  evolutia
sistemelor  informatice  medicale  si  dovedeste  ca  experienta  si  inovatia  echipei  Syonic,  acumulata  in  cativa  ani  de  creatie
pentru piata germana de profil, a fost folosita cu succes, dand nastere acestui instrument prietenos, care se numeste simplu
– ICMed.

Medicii care au avut ocazia sa utilizeze ICMed au fost impresionati de avantajele acestuia. Ca atare, in randurile de mai jos
se poate remarca o astfel de impresie.

06.07.2008 - "Intrebati daca ICMed a adus schimbari actului medical, medicii au raspuns sincer: «Schimbarea cea mai mare
pe  care  o  simtim  de  când  lucram  cu  ICMed  este  economisirea  timpului  pe  care  înainte  îl  acordam  birocratiei,  scrierii  de
documente, fise, retete, trimiteri,s.a.m.d. Dintr-o singura miscare putem accesa acum întregul istoric al pacientul si la fel de
simplu putem transmite informatiile necesare catre casa de asigurari.»"

Viata Medicala, nr.27, 4 iulie '08, pag. 7.

1.1 Reguli pentru utilizarea manualului 
In prezent Manualul de utilizare este valabil atat pentru ICMed - varianta offline cat si pentru ICMed - varianta online. Acolo
unde exista diferente intre versiunea offline si cea online, se va prezenta explicit acest lucru.

1.1 Reguli pentru utilizarea manualului Documentation Project 1
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2 Istoric modificari 

Aceasta versiune vine in intampinarea tuturor utilizatorilor ICMed, interesati de ultimele noutati.

Versiune Data Autor Observatii

1.6.05 19.12.08 Cristina Ionescu Reflectarea modificarilor aduse de versiunea 1.6.

2 Documentation Project 1
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3 Indicatii generale despre utilizarea 
ICMed 

Inainte de a prezenta pe larg modul de utilizare al softului de cabinet ICMed, se impune intr-o prima faza descrierea catorva
principii generale de folosire.

3.1 Cum se intra in ICMed? 
Simplu.  Se  deschide  un  Internet  Explorer  la  adresa  https://app.icmed.ro.  Dupa  aceea,  apare  o  fereastra  de  autentificare
(login) pentru ICMed, unde trebuie introdus numele de utilizator si parola primita, specific numelui medicului:

In cazul in care numele de utilizator sau parola nu este corecta, intrarea in ICMed este restrictionata. Daca dupa mai mult de
doua incercari logarea nu se efectueaza, se recomanda contactarea serviciului tehnic Syonic. S-ar putea ca parola sa se fi
schimbat sau accesul la ICMed sa fi fost restrictionat temporar (de exemplu pentru neplata).

Daca  datele  au  fost  introduse  corect,  se  ajunge  in  pagina  principala  ICMed.  De  aici  se  pune  la  dispozitie  intreaga
functionalitate.

3.2 Care sunt sectiunile principale ale ICMed? 
In pagina principala ICMed se pot identifica cu usurinta trei sectiuni principale:

1. Cautare pacient & Pacient nou, adica gestiunea pacientului

2. Rapoarte si statistici

3.2 Care sunt sectiunile principale ale Documentation Project 1
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3. Administrare (  vezi pagina 110)

Dupa cum rezulta  din  imaginea  de  mai  sus,  aceste  sectiuni  sunt  foarte  bine  delimitate.  De  aici  se  poate  intra  in  fisa  unui
pacient sau se poate adauga unul nou. Se pot genera statistici si rapoarte obligatorii sau de uz personal (in centru). Iar pe
randul  din  dreapta  se  pot  accesa  anumite  configurari  specifice  cabinetului  cu  pricina,  sau,  foarte  important,  se  pot  citi
ultimele stiri si noutati.

3.3 Reguli generale de utilizare: click, scriere 
text, renuntare, cautare, adaugare, stergere 

Pe tot  parcursul  folosirii  softului  ICMed se  regasesc  operatii  care  se  repeta  in  mod  frecvent.  De  aceea  prezentarea  lor,  o
data aici, este deosebit de benefica.

3.3 Reguli generale de utilizare: click, Documentation Project 1 Alegerea sau marcarea unei optiuni  -
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3.3.1 Alegerea sau marcarea unei optiuni  - click 

Inainte de toate, trebuie precizat ca in ICMed NU exista dubluclick. Toate operatiile care se efectueaza se bazeaza pe click
simplu.

Cele mai simple clickuri sunt pentru a incepe o actiune. De exemplu:

1. Pentru a intra in fereastra numita Registru consultatii  se acceseaza simplu optiunea dorita (centru). Se da click pe scris
(nu pe bulina) astfel incat sa apara fereastra cu informatiile necesare.

2. Pentru a marca o optiune dintr-un tabel, se da click pe acel rand (oriunde in tabel):

3. Selectarea se face prin accesarea unei optiuni din mai multe campuri cu posibilitate de cautare:

ICMed faciliteaza variantele de cautare. Se poate introduce, spre exemplu, un numar restrans de litere dintr-un cuvant. Lupa
sau „Enter“ face ca lista de rezultate sa se reduca la cele care contin cuvantul respectiv:

3.3 Reguli generale de utilizare: click, Documentation Project 1 Alegerea sau marcarea unei optiuni  -
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3.3.2 Scriere text 

Pentru a facilita inserarea unui text, ICMed propune mai multe variante:

1. direct de la tastaura, tastand litera cu litera

2. prin accesarea valorilor ajutatoare

3. prin accesarea valorilor predefinite (cu sau fara cautare)

4. prin intermediul campurilor cu valoare interval (cu posibilitate de glisare)

Pentru introducerea direct de la tastatura, se pot lua in considerare toate campurile de forma dreptunghiulara (insotite de o
descriere scurta a informatiei asteptate in acel camp).

Anumite campuri de text sunt insotite de asa-zisele valori  ajutatoare. Acestea, actionate prin click, determina o completare
partiala  automata  a  campului  text.  Ele  sunt  disponibile  direct  (vezi  mai  jos  varianta  numarului  de  zile  la  reteta)  sau  la
accesarea unui buton apar mai multe optiuni (vezi mai jos Data simptom cu cele 7 optiuni).

Exista si varianta folosirii valorilor predefinite si obligatoriu doar a acestora, cu posibilitate de cautare.

In astfel de campuri nu este permisa scrierea directa. Trebuie aleasa o valoare predefinita, accesibila prin deschiderea unei
mici  ferestre  de  cautare,  in  urma  clickului  pe  butonul  cu  tabel,  de  langa  campul  text.  Stergerea  valorii  alese  se  face
actionand prin click „X“.

Cautand in tabelul respectiv, se arata toate rezultatele care corespund criteriului de cautare enuntat.

Cautarea poate fi actionata cu „Enter“ sau cu click pe butonul cu lupa.

3.3 Reguli generale de utilizare: click, Documentation Project 1 Scriere text
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Cautarea poate fi resetata cu click pe butonul cu „X“.

Exista tabele cu valori predefinite insa fara posibilitate de cautare. Aici, selectarea se face direct prin simplu click in tabel.

In unele cazuri numarul valorilor disponibile este mai mare de 10. In aceasta situatie, optiunile sunt grupate pe pagini, pagini
care pentru a fi vizualizate, trebuie accesate prin click, precum apare in partea de jos a imaginii urmatoare (1, 2, 3, 4, 5):

Cat  despre  campurile  cu  valoare  interval  (cu  posibilitate  de  glisare),  ele  sunt  accesibile  in  cazul  in  care  se  doreste
introducerea de valori numerice. Folosind butonul rosu, „tragand de el“, se poate obtine o setare fina a valorii dorite, fara sa
fie necesar introducerea valorii de la tastatura.

3.3 Reguli generale de utilizare: click, Documentation Project 1 Scriere text
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3.3.3 Salvare si renuntare 

In  general,  in  fiecare  pagina  unde  se  solicita  din  partea  utilizatorului  introducerea  de  date,  exista  si  optiunea  de  salvare
respectiv renuntare la datele introduse.

Fiind o aplicatie Web, ICMed nu are setata o atentionare implicita in atentia utilizatorului. In cazul in care se omite salvarea
datelor inainte parasirii paginii, datele nesalvate se pierd.

E recomandata in acest sens accesarea butonului „Salveaza“.

La fel se procedeaza si atunci cand nu se mai doresc modificarile recent adaugate.

Daca ele au fost salvate, se poate da click pe butonul „Renunta“.

3.3.4 Generare raportare si listare la imprimanta 

Acolo  unde  este  cazul  (de  exemplu  la  raportari)  exista  butoane  specifice  care  pornesc  generarea  fisierelor  specifice  (de
obicei  XML,  DBF,  PDF  sau  XLS).  Fisierele  generate  pot  fi  deschise  in  momentul  descarcarii  (optiunea  „Open“)  sau  pot  fi
salvate pe disk (optiunea „Save“) pentru o vizualizare ulterioara sau pur si simplu pentru a fi transportate (la institutia unde
se solicita raportarea).

3.3.5 Actionarea altor butoane cu functionalitate 
importanta 

Pe langa butoanele de tip „Salveaza“, „Renunta“ si  „Exporta“ exista si  alte butoane care deschid ferestre cu functionalitate
complexa.  Asa  este  butonul  „Adauga“  in  cazul  documentelor  de  tip  reteta,  bilet  de  trimitere,  concediu,  scrisoare,
antecedente, vaccinuri.

3.3 Reguli generale de utilizare: click, Documentation Project 1 Actionarea altor butoane cu
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In  cazul  de  mai  sus,  butonul  „Adauga  reteta“  deschide  fereastra  care  permite  definirea  unei  retete  noi.  In  urma  inchiderii
ferestrei si salvarii ei, ea se adauga tabelului cu retete, din imaginea de mai sus.

3.3.6 Butoane cu functionalitate asociata tabelelor 

In cazul tabelelor cu informatii (cum este cazul listei de medicamente sau diagnostice, listei de pozitii pe reteta sau pe bilet
de trimitere, listei cu imagini din fisa etc.), exista cateva butoane standard. Ele au functionalitate identica sau apropiata.

„Butonul X“se foloseste pentru a sterge o linie din tabel. 

„Butonul cu creion“ - pentru a modifica anumite valori dintr-o linie de tabel.

„Butonul cu carticica“ - pentru a deschide istoricul unei valori de-a lungul mai multor consultatii (istoricul valorilor unei analize
medicale).

Un alt  buton, ar fi  cel pentru adaugarea in tabel a unei linii  suplimentare. Se foloseste in cazul inserarii  de fisiere (imagini)
sau  de  medicamente  (in  cazul  retetei  rapide).  In  partea  de  sus  a  paginii  se  regaseste  acelasi  buton,  insa  cu  scopul  de  a
defini seriile si numerele pentru retete (la fel si la bilete si concedii).

Butonul de download (imaginea urmatoare) permite descarcarea unui document de pe server (cum ar fi un fisier, o imagine)
si salvarea locala sau deschiderea lui directa.

3.3 Reguli generale de utilizare: click, Documentation Project 1 Butoane cu functionalitate asociata
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3.3.7 Calendarul 

Pentru a selecta data se poate opta pentru scrierea acesteia „de mana“ sau se poate folosi un calendar.

Pe  langa  calendarul  necesar  alegerii  unei  date  fixe,  exista  si  o  combinatie  care  permite  alegerea  unei  luni  calendaristice,
modalitate utila in cazul raportarilor.

3.3.8 Alte butoane si metode de introducere date 

Exista un buton care se regaseste pe paginile de examen clinic, investigatii,  diagnostic, tratament. Cu ajutorul lui  se poate
accesa istoricul pentru toate consultatiile. Un alt buton copiaza aceasta reteta accesibil in istoric retete.

 

Pentru indicarea schemei  de tratament,  se foloseste o metoda interactiva.  Se indica grafica numarului  de comprimate sau
capsule ce se poate prescrie. Cu click pe simbolurile grafice, se completeaza automat numarul respectiv.

3.3 Reguli generale de utilizare: click, Documentation Project 1 Alte butoane si metode de introducere
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3.3 Reguli generale de utilizare: click, Documentation Project 1 Alte butoane si metode de introducere

11

3



4 Operatii de baza in ICMed 

In continuare se prezinta operatiile de baza utilizate in ICMed.

4.1 Cautarea unui pacient 
In sectiunea „Cauta pacient“ din fereastra principala sunt disponibile urmatoarele optiuni de cautare: Nume, Prenume, CNP,
Localitatea (singura sau împreuna cu judetul) respectiv Data consultatiei.

Cautarea este în asa fel  realizata încât  permite combinarea mai  multor  criterii.  Acestea pot  fi  introduse si  partial,  adica nu
este  necesara  introducerea  CNP-ului  întreg  sau  a  numelui  exact.  ICMed  întoarce  rezultatele  care  contin  si  respectiva
secventa.  Spre  exemplu,  o  cautare  dupa  nume  „Petr“  întoarce  la  rezultate  toti  pacientii  ale  caror  nume  începe  cu  „Petr“:
„Petrescu“, „Petreanu“ sau „Petrovici“.

În  cazul  în  care  cautarea  nu  întoarce  niciun  rezultat,  se  afiseaza  un  mesaj  corespunzator.  In  schimb,  daca  se  gasesc
rezultate, atunci apare un tabel cu numele si prenumele pacientului, CNP-ul, respectiv data ultimei consultatii.

Pentru a cauta pacientii dupa alte criterii si pentru a vizualiza mai multe detalii in legatura cu ei, mai sunt si alte sectiuni, cum
ar fi Alertele, Centralizatoarele, Pacienti în lista si altele.

Se  afiseaza  si  numarul  pacientilor  selectati  dupa  criteriile  de  cautare  enuntate.  Tabelul  este  sortat  in  functie  de  numele
acestora.  In  cazul  in  care  numarul  pacientilor  depaseste  cifra  8,  rezultatele  se  afiseaza  pe  mai  multe  pagini.  În  partea
inferioara a tabelului se poate selecta pagina de rezultate dorita.

Afisarea rezultatelor se face in tabelul din partea de jos. Prin click pe unul din randurile tabelului se deschide fisa electronica
a pacientului ales.

4.1 Cautarea unui pacient Documentation Project 1
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Inainte de a intra in fisa pacientului se poate alege una din cele trei optiuni de deschidere a fisei:

Deschide fisa: se ajunge in fisa pacientului din sectiunea de date personale, fara sa adauge automat si o consultatie noua.

Consultatie  noua:  pentru  a  se  economisi  timp,  exista  posibilitatea  selectarii  din  pagina  principala  unei  consultatii  noi.  Se
merge pe pacientul dorit, iar ICMed intra direct in consulatatie.

Reteta  bolnav  cronic:  cand  se  consulta  un  bolnav  cronic,  ICMed  pastreaza  din  consultatiile  facute  anterior  pacientului:
diagnosticul, implicit tratamentul. Din aceste consultatii stocate in memoria softului se extrag informatiile de tip diagnostic si
tratament.  Prin  click  pe  "Exporta"  se  tipareste  reteta  compensata  sau  gratuita.  Acest  lucru  usureaza  foarte  mult  munca la
cabinet.

ICMed  incearca  astfel  o  optimizare  pentru  a  fi  în  concordanta  cu  necesitatile  cotidiene  ale  medicilor  utilizatori  si  pentru  a
asigura un raspuns rapid.

Daca in urma cautarii, nu s-au gasit rezultate, atunci tabelul nu apare deloc.

4.2 Organizarea sectiunilor cu informatii in 
ICMed 

Aplicatia  contine  7  sectiuni,  ordonate  corespunzator  fluxului  unei  consultatii  dintr-un  cabinet  medical:  date  personale,
consultatii, examen clinic, investigatii, diagnostic, tratament si concluzii. Revenirea la pagina principala se face apasand pe
sigla ICMed din dreapta sus.

4.2 Organizarea sectiunilor cu informatii Documentation Project 1
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Pentru a trece de la o sectiune la alta, se apasa pe “Bulinele” corespunzatoare din partea de sus a paginii.

Pentru fiecare dintre sectiuni exista una sau mai multe subsectiuni (pagini) cu informatii grupate corespunzator.

In paginile care urmeaza este descris totul in detaliu.

4.3 Enumerarea (insiruirea) sectiunilor cu 
informatii din fisa pacientului 

In continuare se prezinta sectiunile care cuprind informatii ce se adauga ulterior in fisa pacientului, despre: date personale,
consultatii, examen clinic, investigatii, diagnostic, tratament, servicii, retete, bilete trimitere.

4.3.1 Date personale 

In "Date personale" se regasesc informatiile necesare pentru o buna gestionare a intregului act medical.

Aici se trec informatii despre pacient: nume, prenume, adresa, categoria de asigurat. Totodata se recomanda si completarea
celorlalte  sectiuni  (antecedentele  heredocolaterale,  antecedente  personale,  boli  cronice  etc.)  pentru  a  avea a  evidenta  cat
mai buna a informatiilor despre pacient.

4.3 Enumerarea (insiruirea) sectiunilor cu Documentation Project 1 Date personale
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4.3.2 Consultatii 

In sectiunea de "Consultatii" se regasesc toate procedurile folosite de medici in vederea realizarii unei consultatii.

Astfel ca prin accesarea acestei optiuni se pot vedea toate consultatiile efectuate anterior; acestea fiind dispuse sub forma
unui tabel in care apar: data, nume medic, numar registru, simptom, episod, descriere.

Cu click  pe  Consultatia  curenta  se  revine  la  consultatia  creata  si  se  mai  pot  face  anumite  modificari  in  cazul  in  care  este
nevoie.

Reteta rapida ofera posibilitatea de a prescrie o reteta, eliminand astfel pasii pentru parcurgerea celorlalte sectiuni.

Istoric  medical  cuprinde  informatiile  despre  istoricul  pe  diferite  categorii:  examen  clinic,  investigatii,  retete,  diagnostic,
tratamente.

4.3 Enumerarea (insiruirea) sectiunilor cu Documentation Project 1 Consultatii
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4.3.3 Examen clinic 

Examenul clinic e structurat in asa fel incat sa cuprinda o buna examinare a pacientului.

Dupa  cum se  observa  si  din  imaginea  de  mai  jps,  in  cadrul  acestei  sectiuni  informatiile  sunt  grupate  pe  diferite  categorii:
examen clinic general, detaliat pe aparate, fisa gravida, fisa copii. Totodata aici se pot accesa fisa de consultatie cat si fisa
pacientului.

4.3 Enumerarea (insiruirea) sectiunilor cu Documentation Project 1 Examen clinic
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4.3.4 Investigatii 

In cazul in care in cadrul consultatiei se impune solicitarea unei investigatii de laborator, aceasta sectiune este binevenita in
acest sens, intrucat ofera un spectru larg de investigatii atat de laborator cat si imagistice.

De  asemenea  tot  aici  se  pot  introduce  rezultatele  primite  pentru  investigatiile  de  laborator  (informatii  utile  mai  ales  atunci
cand se scrie un bilet de trimitere catre medicul specialist), rezultate CT si RMN cat si alte rezultate care nu se incadreaza in
categoriile amintite mai sus: EKG, EEG, EMG, oscilometrie, spirometrie, etc.

4.3 Enumerarea (insiruirea) sectiunilor cu Documentation Project 1 Investigatii
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4.3.5 Diagnostic 

Sunt mai multe criterii care stau la baza stabilirii unui diagnostic. Acestea se regasesc in sectiunea Diagnostic. De aici se pot
alege  diagnosticele  pe  diferite  sisteme:  circulator,  respirator,  digestiv,  nervos,  etc,  cat  si  diagnosticele  ICPC (International
Classification of Primary Care).

In cazul in care este vorba de depistarea unei boli cronice se recomanda bifarea casutei corespunzatoare.

Alte observatii ajutatoare pot fi notate in campul dedicat.

4.3 Enumerarea (insiruirea) sectiunilor cu Documentation Project 1 Tratament
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4.3.6 Tratament 

 

In  urma  stabilirii  unui  diagnostic,  ICMed  ofera  posibilitatea  prescrierii  tratamentului  pentru  afectiunea  depistata.  Optiunea
Medicamentatie  ofera  informatii  despre  prescrierea  medicamentelor  pe  diferite  sisteme,  cat  si  detalii  despre  istoricul  pe
tratamente.

Totodata  aici  se  intalnesc  si  proceduri  (mici  interventii  chirurgicale,  pansamente,  injectii)  care  se  efectueaza  in  cadrul
cabinetului cat si Proceduri (  vezi pagina 86) ICPC.

Optiunea Recomandari (  vezi pagina 87) cuprinde informatii despre recomandarile care se adreseaza pacientului in functie
de diagnosticul pus anterior.

4.3.7 Concluzii 

In sectiunea Concluzii  se regasesc formularele tipizate specifice cabinetelor medicale: retete, scrisoare medicala, concedii,
bilete de trimitere, adeverinte. Tot de aici se introduc si serviciile efectuate in cadrul cabinetului.

4.3 Enumerarea (insiruirea) sectiunilor cu Documentation Project 1 Concluzii
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4.4 Inceperea (adaugarea) unei consultatii - 
informatii minime 

Pentru a face o „Consultatie noua“, se selecteaza optiunea cu pricina din Consultatii (  vezi pagina 15). Pe aceasta cale
se ajunge direct in pagina de consultatie. Acolo se adauga simptomele (descrise cat mai simplu) si data aparitiei lor.

Nu este necesara adaugarea acestor informatii. Obligatorii sunt:

- data consultatiei (implicit azi)

- locul consultatiei (la cabinet sau la domiciliu)

- numarul registrului de consultatii

ICMed  tine  minte  numarul  de  registru  si  continua  numerotarea  acestuia  cu  fiecare  consultatie  facuta.  Daca  numarul  nu
corespunde cu cel real, se ofera si posibilitatea modificarii lui.

De asemenea este necesar sa se selecteze tipul consultatiei care se efectueaza: initiala, de control, specifica, specifica de
control.  In  cazul  fiecarei  consultatii  alese,  daca  se  doreste  si  decontarea  acesteia  catre  Casa de  Asigurari,  ICMed stie  sa
adauge  consultatia  in  sectiunea  Concluzii  (  vezi  pagina  19),  optiunea  Servicii,  tocmai  pentru  a  alege  ulterior  si  tipul
serviciului efectuat.

4.4 Inceperea (adaugarea) unei Documentation Project 1
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Important: la sfarsit se acceseaza „Salveaza“ pentru ca modificarile introduse sa ramana si in baza de date.

De fiecare data dupa salvare, in partea de sus a paginii apare mesajul Datele au fost salvate.

4.5 Adaugarea unei consultatii, modificarea si 
cautarea acesteia in modul clasic 

Odata  creata  o  consultatie,  aceasta  apare  in  tabelul  cu  consultatii  al  fiecarui  pacient,  tabel  ce  poate  fi  vizualizat  din  fisa
pacientului.

4.5 Adaugarea unei consultatii, Documentation Project 1

21

4



Pentru a ajunge in aceasta sectiune e necesar sa se urmeze cativa pasi:

- cautare pacient

- intrare in fisa cu optiunea „Deschide fisa“ si apoi prin click pe a doua „bulina“ se ajunge la sectiunea de consultatii.

4.5 Adaugarea unei consultatii, Documentation Project 1

22

4



Pentru adaugarea unei consultatii noi, se da click pe butonul „Consultatie noua“.

Pentru a modifica o consultatie (chiar si una recent creata), se da click pe butonul cu creion, aflat in capatul randului. Vezi
imaginea urmatoare:

4.5 Adaugarea unei consultatii, Documentation Project 1

23

4



IMPORTANT:  Nu  se  poate  face  nicio  operatie  in  examen  clinic,  investigatii,  diagnostic,  tratament  sau  concluzii
(prescrierea de documente) fara sa se aleaga in prealabil o consultatie (existenta sau noua).

4.6 Scrierea unui bilet de trimitere catre medicul 
specialist 

Pentru a trimite un pacient la medicul specialist, se face in prealabil o consultatie. Exista doua variante. Una se regaseste la
punctul 4.4., iar cealalta la 4.5..

Dupa intrarea in consultatie, pasii care se urmeaza sunt:

- se merge la sectiunea "Concluzii (  vezi pagina 19)". Se alege apoi subsectiunea „Bilet specialist“. Iar din partea stanga se
da click pe butonul „Adauga bilet“.

-  se  deschide  fereastra  care  permite  crearea  unui  nou  bilet  de  trimitere.  ICMed  completeaza  automat  (daca  are  cu  ce)
diagnosticul, investigatiile efectuate, precum si rezultatele acestora. Toate datele pot fi modificate si manual!

Important:  pentru  ca  totul  sa  fie  in  regula  se  recomanda  completarea  seriei  si  numarului.  Acestea  pot  fi  definite  ca  o
succesiune  (ICMed  numeroteaza  automat  accesand  butonul  rotund  cu  plus  din  dreptul  campului  „numar“.)  Daca  nu  se
introduce nicio  serie  sau numar,  la  raportare  se  completeaza automat  cu  „XXXX“  si  cu  „999999“.  Despre  definirea  seriilor
automate la documente, mai multe detalii sunt disponibile la 4.15.

4.6 Scrierea unui bilet de trimitere catre Documentation Project 1
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La sfarsit se da click pe „Exporta“ si ulterior se genereaza fisierul PDF, ce poate fi  descarcat (salvat) local, deschis si apoi
tiparit la imprimanta.

4.6 Scrierea unui bilet de trimitere catre Documentation Project 1
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4.6.1 Tiparirea biletului la imprimanta 

Accesand  „Open“  se  deschide  PDF-ul,  care  arata  asemanator  cu  exemplul  de  mai  jos.  Are  toate  datele  completate  si
respecta modelul agreat de casa.

4.6 Scrierea unui bilet de trimitere catre Documentation Project 1 Tiparirea biletului la imprimanta
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Pentru a tipari documentul, se pune in imprimanta o coala alba, de dimensiunea A5 si se da „OK“ in fereastra de tiparire a
programului Adobe Reader. Daca biletele de trimitere specialist sunt tipizate A5, ele se pot tipari si pe partea cealalta.

4.6 Scrierea unui bilet de trimitere catre Documentation Project 1 Tiparirea biletului la imprimanta
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Tiparirea se face in atatea exemplare cate sunt necesare. Despre configurarea imprimantei, mai multe informatii  in 4.8. Iar
pentru cei care folosesc imprimanta matriciala, exista un ghid de configurare separat,numit: „Instalarea imprimantei Epson
si setarea acesteia ca imprimanta de baza".

4.7 Scrierea unui bilet de trimitere la investigatii 
Pentru a trimite un pacient la investigatii paraclinice, se face in prealabil o consultatie. In cazul in care utilizatorul nu se afla
intr-o consultatie, se recomanda parcurgerea pasilor de la punctele 4.3., respectiv 4.4.

Se alege sectiunea "Concluzii (  vezi pagina 19)", apoi subsectiunea „Bilet investigatii“. Iar din partea stanga se da click pe
unul din butoanele „Adauga bilet gratuit" sau "Adauga bilet simplu".

4.7 Scrierea unui bilet de trimitere la Documentation Project 1

28

4



Se  deschide  fereastra  care  permite  definirea  unui  nou  bilet  de  trimitere.  ICMed  completeaza  automat  datele  cabinetului,
asiguratului si diagnosticul.

Important :  este  obligatorie  completarea  seriei  si  numarului  biletului  de  trimitere.  Acestea  pot  fi  definite  ca  o  succesiune
(ICMed  contorizeaza  automat).  Se  acceseaza  butonul  rotund  cu  plus  din  dreptul  campului  „numar“.  Daca  nu  e  introdusa
nicio serie sau numar, la raportare se completeaza automat cu „XXXX“ si cu „999999“. Despre definirea seriilor automate la
documente, mai multe detalii in 4.15.

Din partea de jos, optiunea „Adauga investigatii“, prin click pe tabelul de langa campul de text, se pot adauga investigatiile
solicitate, una cate una.

La  sfarsit  se  da  click  pe  „Exporta“  si  se  genereaza  fisierul  PDF,  ce  poate  fi  descarcat  local,  deschis  si  apoi  tiparit  la
imprimanta.

4.7 Scrierea unui bilet de trimitere la Documentation Project 1 Tiparire bilet de trimitere pentru investigatii
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4.7.1 Tiparire bilet de trimitere pentru investigatii 

Cu „Open“ se deschide PDF-ul (vezi exemplul de mai jos). In el se regasesc toate datele agreate de casa gata completate.

4.7 Scrierea unui bilet de trimitere la Documentation Project 1 Tiparire bilet de trimitere pentru investigatii
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Pentru  tiparirea biletului  de trimitere,  se  desprind din  cotor  exemplarele  albe,  roz si  verzi.  Se aseaza intr-una din  tavitele
imprimantei. Se intra apoi in meniul „Properties“ al imprimantei si se selecteaza profilul de tiparire „Retete si bilete“ . Daca nu
exista  un  astfel  de  profil,  se  poate  defini  unul,  mai  apoi  salva  pentru  a  putea  fi  folosit  ulterior.  Trebuie  precizat  inainte  de
tiparire formatul documentului dorit (de exemplu A5 sau grosimea hartiei, sub 75 g/m²).

4.7 Scrierea unui bilet de trimitere la Documentation Project 1 Tiparire bilet de trimitere pentru investigatii
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Se poate selecta si optiunea: 3 exemplare (se alege in „Copies“ cifra 3).

La optiunea „Page scalling“ se alege „None“

In final se da „OK“ in fereastra de tiparire a programului Adobe Reader.

In cazul tiparirii retetelor compesante se foloseste aceeasi varianta de tiparire.

4.8 Ajustare imprimanta Documentation Project 1
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4.8 Ajustare imprimanta 
Din cauza ca uneori  formularele  de documente tipizate  (retete compensate,  bilete  de trimitere la  investigatii,  concedii
medicale) nu sunt identice de la un cotor la altul, se necesita o ajustare a modului de tiparire.

ICMed  ofera  un  mecanism  foarte  simplu  in  acest  sens.  Din  Administrare  (  vezi  pagina  110)  se  merge  in  sectiuinea
„Management  utilizator“.  In  partea  stanga  a  paginii  se  afla  bulina  cu  Imprimante.  Aici  se  adauga  imprimantele  folosite  la
cabinet (matriciala sau laser multifunctionala).

Ajustarea imprimantei se face pentru urmatoarele tipuri de documente:

- Retete compensata si gratuita (obisnuita, in 3 exemplare)

- Reteta cu regim special – Tabelul II

- Reteta cu regim special – Tabelul III

- Bilet de trimitere investigatii

- Certificat concediu medical

In functie de cat de deplasat este scrisul pe reteta sau bilet de trimitere, se cer anumite ajustari ale imprimantei. Scrisul care
urmeaza sa fie tiparit se deplaseaza dupa cum urmeaza:

- Orizontala stanga - se scade din cifra deja existenta (-)

- Orizontala dreapta - se aduna la cifra deja existenta (+)

- Verticala sus - se scade din cifra deja existenta (-)

- Verticala jos - se aduna la cifra deja existenta (+)

4.8 Ajustare imprimanta Documentation Project 1
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Important: se pot introduce si valori cu zecimale. Insa atentie: pentru a introduce cu zecimale trebuie folosit punctul in locul
virgulei. Aceste setari difera in functie de judet sau firma de la care se procura documentele. Pentru mai multe informatii  e
util de stiut ca ICMed ofera si suport tehnic.

Aceste valori, odata ajustate, se pastreaza pentru intreg cotorul de documente tipizate.

4.9 Scrierea unei retete compensate in regim 
rapid 

In cazul retetei compensate sau gratuite exista doua variante:

Varianta clasica. Dupa consultatie noua, se adauga diagnosticul din sectiunea Diagnostic (  vezi pagina 18), iar medicatia
din sectiunea Tratament (  vezi pagina 19). In final la sectiunea Concluzii (  vezi pagina 19), la Reteta compensata, se
creeaza reteta in cauza.

Varianta  rapida.  Direct  din  Sectiunea  Consultatii  (  vezi  pagina  15),  se  poate  selecta  Reteta  rapida,  care  cere  doar
adaugarea medicamentelor prescrise. Restul se genereaza automat. Astfel ca ICMed economiseste timp.

Cum se face o reteta in regim rapid ?

In  primul  rand  e  nevoie  de  o  consultatie  noua.  Dupa salvarea  consultatiei  (important  este  sa  se  indice  ziua  consultatiei  si
numarul corect de registru), prin click pe butonul „Reteta rapida“, se deschide fereastra de scriere reteta.

Toate  datele  cabinetului  si  asiguratului  sunt  deja  completate,  trebuie  doar  adaugat  tratamentul  corespunzator.  Pentru  a
adauga tratamentul e necesar sa fie urmati cativa pasi:

4.9 Scrierea unei retete compensate in Documentation Project 1
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1.  Alegere  medicament.  Prin  click  pe  butonul  de  langa  campul  cu  medicamentul  (coloana  a  5-a  din  tabel  –  Denumire
comuna internationala/FF/Concentratie),  se  deschide tabelul  cu  medicamente  in  care  se  cauta  medicamentul  dorit.  Pentru
cautare se pot folosi si denumiri partiale. Din rezultatele cautarii, se alege medicamentul dorit.

2. Medicamentul se adauga in tabel. Se asteapta putin, iar ICMed aduce automat in coloana 1 procentul de compensare, in
coloana 2, lista cu medicamentul ales, iar in coloana 3, cel mai probabil diagnostic care se potriveste cu medicamentul ales,
inclusiv codul acestuia.

3.  Se  completeaza  doza  zilnica  si  numarul  de  zile.  ICMed  completeaza  automat  cantitatea  si  pune  automat  si  tipul
diagnosticului: acut, subacut sau cronic.

ICMed  precizeaza  doza  zilnica  recomandata  pentru  un  numar  foarte  mare  de  medicamente.  Pentru  o  alta  schema  de
tratament se poate modifica atat doza zilnica cat si numarul de zile.

Pot fi introduse si alte medicamente. Se acceseaza butonul „+“ din partea stanga a tabelului.

4.9 Scrierea unei retete compensate in Documentation Project 1
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Medicamentele pot fi introduse de pe liste diferite, in ordine aleatoare, deoarece ICMed le ordoneaza cum trebuie inainte de
a scoate reteta la tiparire.

Daca cumva pentru un medicament se doreste un alt diagnostic, prin click pe butonul de langa campul cu codul de boala se
deschide tabelul cu toate codurile. Ele sunt aranjate in ordinea posibilitatilor (pastrandu-se punctul de vedere ICMed).

Dupa  ce  s-au  introdus  toate  medicamentele  cu  cantitati  cu  tot,  se  da  click  pe  „Exporta“  si  se  genereaza  fisierul  PDF,  ce
poate fi descarcat local, deschis si apoi tiparit la imprimanta.

4.9.1 Tiparire reteta compensata 

4.9 Scrierea unei retete compensate in Documentation Project 1 Tiparire reteta compensata
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Cu „Open“ se deschide PDF-ul, dupa cum se vede in figura de mai jos. Toate datele sunt completate fiind respectat modelul
agreat de casa.

4.9 Scrierea unei retete compensate in Documentation Project 1 Tiparire reteta compensata
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Pentru  tiparirea  retetei  compensate,  se  desprind  din  cotor  exemplarele  albe,  roz  si  verzi.  Se  aseaza  intr-una  din  tavitele
imprimantei. Se intra apoi in meniul „Properties“ al imprimantei si se selecteaza profilul de tiparire „Retete si bilete“ . Daca nu
exista  un  astfel  de  profil,  se  poate  defini  unul,  mai  apoi  salva  pentru  a  putea  fi  folosit  ulterior.  Trebuie  precizat  inainte  de
tiparire formatul documentului dorit (de exemplu A5 sau grosimea hartiei, sub 75 g/m²).

Se poate selecta si optiunea: 3 exemplare (se alege in „Copies“ cifra 3).

4.9 Scrierea unei retete compensate in Documentation Project 1 Tiparire reteta compensata
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La optiunea „Page scalling“ se alege „None“

In final se da „OK“ in fereastra de tiparire a programului Adobe Reader.

In cazul in care tiparirea nu s-a realizat cum se cuvine, vezi 4.7. Ajustare imprimanta

4.10 Tiparirea fisei de consultatie 
Daca se  doreste,  pe  langa evidenta  electronica,  si  evidenta  pe hartie  a  consultatiilor,  ICMed ofera  posibilitatea  de a  tipari
fiecare consultatie, avand astfel o fisa de consultatie detaliata.

Tiparirea fisei de consultatie se poate face din orice sectiune a consultatiei. In meniul din partea stanga, in josul paginii, se
gaseste ca penultima optiune, butonul „Fisa consultatie“.

Prin  accesarea  acestui  buton  se  deschide  un  fisier  PDF,  care  contine  toate  informatiile,  din  toate  sectiunile,  care  au  fost
adaugate fisei pacientului pe parcursul consultatiei: simptome, examen clinic, investigatii, diagnostic, tratament.

Fisa  de  consultatie,  odata  deschisa  cu  Adobe  Reader,  poate  fi  tiparita  pe  orice  hartie,  de  preferinta  de  dimensiunea  A4,
intr-un singur exemplar.

4.11 Tiparirea fisei pacientului 
Daca se doreste, pe langa evidenta electronica, si evidenta pe hartie a fisei pacientului, ICMed ofera posibilitatea de a tipari
fisa.

Aceasta contine informatii personale, dar si informatii din toate consultatiile efectuate anterior.

Tiparirea fisei pacientului se poate face din orice sectiune. In meniul din partea stanga, in partea de jos a paginii, se gaseste
ca ultima optiune butonul „Fisa pacient“.

Prin  accesarea  acestui  buton  se  deschide  un  fisier  PDF,  care  contine  toate  informatiile,  din  toate  sectiunile,  care  au  fost
adaugate fisei pacientului pe parcursul consultatiei: simptome, examen clinic, investigatii, diagnostic, tratament.

Fisa pacientului, odata deschisa cu Adobe Reader, poate fi tiparita pe orice hartie, de preferinta de dimensiunea A4, intr-un
singur exemplar.

4.12 Vizualizare lista pacienti inscrisi Documentation Project 1
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4.12 Vizualizare lista pacienti inscrisi 
Din pagina principala, sectiunea Rapoarte si statistici se poate alege optiunea „Pacienti in evidenta“ apoi "Inscrisi" pentru a
afla exact numarul pacientilor din lista. Se poate selecta si perioada inscrierii lor.

De exemplu, se poate selecta intervalul de la inceputul anului pana la data curenta. Se poate restrange intervalul si la luna
curenta.

Pentru a vedea toti inscrisii adunati de-a lungul timpului, se poate alege data inceperii activitatii ca medic si data curenta.

Lista de inscrisi se genereaza in format PDF. Se deschide cu „Open“ (Adobe Reader). Se tipareste astfel lista sau poate fi
salvata local in format electronic.

4.13 Modificarea datelor de identificare a 
cabinetului 

Pentru o buna tiparire si raportare a documentelor e necesar ca datele de identificare introduse sa fie cele corecte. In acest
caz se pleaca din pagina principala, la sectiunea de "Administrare (  vezi pagina 110)", mai apoi la optiunea „Management
utilizatori“. Aici se modifica datele de identificare in asa fel incat sa corespunda cu datele reale.

4.13 Modificarea datelor de identificare a Documentation Project 1
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4.14 Raportari SIUI 
Pentru a se face decontarea la Casa de Asigurari se genereaza fisierele specifice raportarii. Ulterior vor fi tiparite. Se merge
deci la "Rapoarte si statistici", apoi "Centralizatoare si rapoarte CAS" si in final la "Generare rapoarte SIUI".

4.14 Raportari SIUI Documentation Project 1
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Pentru  generarea  fisierelor  e  indicat  sa  se  faca  in  prealabil  o  verificare  a:  serviciilor,  retetelor,  biletelor  si  a  concediilor
medicale.

Prin  accesarea  optiunii  Servicii  se  iau  in  calcul  serviciile  efectuate  in  luna  respectiva.  Se  folosesc  urmatoarele  criterii  de
cautare: CNP, nume, prenume, tip pachet, serviciu tip consultatie, etc.

Se da „Exporta“ , iar lista serviciilor in format Excel se salveaza si se deschid pentru a fi listate.

Pentru Retete se intampla la fel (vezi servicii).

Prin  selectarea  optiunilor  Bilet  specialist  si  Bilet  investigatii,  se  poate  face  o  ultima  verificare  a  biletelor  de  trimitere  catre
specialisti  si  a  celor  de  investigatii,  din  perioada  respectiva.  Ulterior  accesand  "Exporta"  se  vor  genera  listele
corespunzatoare in format Excel.

Selectand  optiunea  Concedii  medicale  se  mai  poate  face  o  ultima  verificare  a  concediilor  medicale  eliberate  pe  acea
perioada. Prin accesarea butonului "Exporta" se genereaza lista concediilor medicale, in format Excel.

Pentru  a  face  raportarea  la  Casa  de  Asigurari  se  alege:  luna,  gradul  profesional,  procentul  de  majorare  in  functie  de
conditiile in care se desfasoara activitatea.

In cazul in care utilizatorul este un medic nou venit se bifeaza casuta corespunzatoare. Se procedeaza la fel daca exista un
medic angajat.

Cu click pe butonul „Genereaza XML“  se genereaza fisierul in format XML agreat de casa.

4.14 Raportari SIUI Documentation Project 1
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Important:  acest  fisier  trebuie  salvat  local  pe  calculator  si  ulterior  copiat  pe  memory  stick.  Pentru  raportare  la  casa  de
asigurari se foloseste memory stick-ul.

Cu click pe butonul „Genereza listare“ apare o fereastra ca si cea din imaginea de mai jos care da posibilitatea salvarii sau
doar a listarii fisierelor in format XLS.

 

4.14 Raportari SIUI Documentation Project 1
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5 Operatii avansate cu ICMed in fisa 
pacientului 

In continuare sunt prezentate operatiile care se realizeaza in fisa pacientului.

5.1 Adaugare pacient 
Pentru  a  adauga un pacient  nou in  baza de date,  se  merge in  pagina principala,  la  sectiunea „Pacient  nou“.  Se deschide
fereastra  noua.  Acolo  se  introduce  numele,  prenumele  si  CNP-ul,  modul  de  prezentare  (se  alege  documentul  sau  motivul
prezentarii pacientului la cabinet:urgenta, bilet de trimitere, scrisoare medicala, prezentare directa sau bilet externare).

5.1 Adaugare pacient Documentation Project 1
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Aceste date se completeaza doar o singura data, atunci cand pacientul este luat prima data in evidenta la medicul specialist.
ICMed atentioneaza utilizatorul daca acesta nu a introdus CNP-ul corect, sau daca mai are un pacient cu acelasi CNP.

In  cazul  in  care  se  alege  ca  mod  de  prezentare:  bilet  de  trimitere  sau  scrisoare  medicala,  trebuie  sa  se  mentioneze
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urmatoarele detalii:  pentru bilet de trimitere: seria biletului  de trimitere cat si  codul de parafa al medicului.  In cazul scrisorii
medicale se trec numarul acesteia si codul de parafa al medicului care a intocmit acest document.

Indiferent de ceea ce se alege ca si mod prezentare, trebuie sa se bifeze casuta care se refera la confidentialitatea datelor
pacientului.

Dupa ce s-au completat campurile necesare cu informatiile despre pacient, urmatorul pas este sa se salveze aceste detalii.
Acest  lucru  se  realizeaza  cu  click  pe  "Salveaza".  Dupa  ce  aceste  informatii  s-au  salvat  se  intra  automat  in  fisa  de  Date
personale.

5.2 Date personale 
Aici  se  regasesc:  Datele  de  identitate  ale  pacientului  Codul  numeric  personal,  Numele  si  Prenumele,  Sexul  Domiciliul
(localitate, judet, Categorie asigurat) (asigurat-casa de asigurari de sanatate/ neasigurat), Ocupatia.

S-a încercat optimizarea numarului de câmpuri cu date, pentru a nu încarca inutil pagina cu informatii mai putin relevante.

Câmpurile disponibile sunt:

Vârsta (e mai usor pentru medic sa vizualizeze vârsta pacientului, si nu data nasterii a acestuia),

Data nasterii

Numarul intern de fisa

Data intrarii pacientului în evidenta

Motivul intrarii

Data iesirii din evidenta (la cei iesiti, vizibila doar cand se face iesirea)

Motivul iesirii (la fel ca la data iesirii).

Pe lânga Categoria de asigurat si Casa de asigurari, apar si câmpurile de date referitoare la felul documentului care justifica
calitatea de asigurat precum si numarul documentului.

Important! Pentru a putea face raportarea lunara catre Casa de Asigurari de Sanatate, în format SIUI, completarea acestor
informatii este obligatorie.

Suplimentar sunt disponibile si alte câmpuri:

Detalii adresa (Strada, Nr.Bl.Sc.Ap, Cod postal, Mediu, Telefon fix/mobil)

Detalii nastere (Judetul si Localitatea nasterii)

Act identitate (Tip, Seria, Numarul)

Alte date despre pacient (Grupa sanguina, Rh, Donator da/nu, Loc de munca, Pregatire - studii, Cetatenie, numele medicului
de familie si numarul de telefon al acestuia).
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Pentru  majoritatea  câmpurilor  afisate,  ICMed  ofera  modalitati  rapide  de  introducere  a  datelor,  fara  sa  solicite  tastare
manuala. De exemplu:

Se poate alege dintr-o lista prevazuta cu posibilitate de cautare (optional paginare a rezultatelor, de exemplu Localitatea sau
Categoria asigurat)

Se  poate  alege  dintr-o  lista  cu  valori  predefinite,  des  întâlnite.  Acestea  pot  fi  modificate  sau  pot  fi  completate  manual
(Pregatire, Nationalitate)

Se poate alege dintr-un numar de valori  standard, prin click pe una din imaginile sugestiv-reprezentative (Grupa sanguina,
Donator, Rh)

5.2.1 Antecedente heredocolaterale 

Antecedentele heredecolaterale se gasesc în sectiunea Date personale.

ICMed  a  gasit  o  modalitate  ergonomica  care  permite  introducerea  si  afisarea  datelor,  folosind  o  structura  arborescenta
precum cea din imaginea urmatoare.
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Pentru  fiecare  dintre  membri  familiei,  exista  un  set  de  informatii  standard  care  se  pot  introduce:  Vârsta  (poate  fi  si  vârsta
decesului), Afectiunile pentru care poate sa existe un antecedent (TBC, Astm, Epilepsie, Diabet, HTA). In cazul fiecarui set
de  informatii  se  poate  introduce  rapid  optiunea  DA/NU,  existand  si  posibilitatea  de  a  adauga  comentarii  sau  detalii
suplimentare.  Exista un numar de antecedente standard,  insa la sectiunea „Alte boli“  pot  fi  precizate orice antecedente cu
observatiile de rigoare.
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5.2.2 Antecedente personale (patologice) 

Înregistrarea antecedentelor patologice personale se face, în sectiunea Date personale, dupa cum se poate observa si din
imaginea urmatoare:

Fereastra este structurata pe trei sectiuni:

- alergii (medicamentoase, nemedicamentoase, respectiv alte alergii)

-  antecedente  fiziologice  (specific  feminine,  vizibile  doar  daca  pacientul  este  de  sex  feminin):  numar  nasteri,  cezariene,
avorturi,  avorturi  defalcate  pe  vârsta  sarcinii  si  dupa  modul  de  avort  (la  cerere  respectiv  provocat),  defalcare  la  nasteri
(nasteri sub 2500g, nasteri peste 4000g, nascuti morti, nascuti malformati), copii în viata. Suplimentar se gasesc câmpuri de
date pentru precizarea informatiilor despre ciclul mesntrual (durata, menarha, ultima menstruatie). Toate informatiile despre
antecedentele  fiziologice  feminine,  odata  introduse  aici,  se  vor  regasi  si  în  fiecare  fisa  de  gravida  a  pacientei  respective,
nefiind necesara (re)introducerea lor.

-  antecedente  patologice,  care  se  adauga unul  câte  unul  într-un  tabel,  continând informatii  precum:  diagnosticul,  perioada
(când anume s-a întâmplat cu aproximatie) medicul curant si tratamentul sau procedurile aplicate.

Pentru  fiecare  antecedent  se  poate  specifica  afectiunea,  perioada  in  care  aceasta  a  aparut,  tratamentul  aplicat  si  nu  in
ultimul rand medicul curant sau unitatea sanitara care a avut in evidenta pacientul.

5.2.3 Conditii de viata si de munca 

Exista câmpuri pentru urmatoarele informatii: Consum alcool, Consum tutun, Consum droguri. Pentru fiecare dintre acestea
se pot introduce observatii de mana, sau se pot alege dintre valorile predefinite disponibile.

Suplimentar,  se  pot  adauga  si  informatii  legate  de  riscurile  de  la  locul  de  munca  ale  pacientului,  despre  riscurile  asociate
hobbiurilor  respectiv  informatii  despre  securitatea  financiara.  Aceasta  informatie  poate  fi  utila  in  consilierea  pacientului  de
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catre medic in luarea deciziei optime privind urmarea unui anumit tratament.

5.2.4 Boli cronice 

In  sectiunea  „Boli  cronice“  se  inregistreaza  acele  grupe  de  boli  pentru  care  decontarea  se  face  pe  baza  protocoalelor
terapeutice (cu monitorizarea prescrierii si consumului prin comisiile paritare) asa numitele „G-uri“.

Indicarea G-urilor se face o singura data. Ele raman in fisa pacientului  pentru toate consultatiile,  iar  modulul  de retete tine
cont in momentul prescrierii de posibilitatea alegerii acestora si de pe lista C1.
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Dupa alegerea G-ului din tabel (cautare, care se poate realiza atat dupa litere cat si dupa cifre) aceasta va fi afisata intr-un
tabel, dupa cum urmeaza:

5.2.5 Programe de sanatate 

Tot  in  "Date  personale",  se  regasesc  si  „Programele  de  sanatate“.  Aici  se  poate  verifica  subprogramul  de  sanatate  (din
cadrul Programului national cu scop curativ) .
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Indicarea PNS-ului se face o singura data. Acesta ramane in fisa pacientului pentru toate consultatiile, iar modulul de retete
tine cont in momentul prescrierii de posibilitatea alegerii acestora si de pe lista C2.

Modul in care se face alegerea programului de sanatate este similar modului in care se face alegerea G-urilor (vezi capitolul
5.2.4).

5.2.6 Fisa gravida 

In cadrul sectiunii numita "Fisa gravida", medicul specialist are posibilitatea de a vizualiza informatiile (trecute in fisa de catre
medicul de familie) despre luarea in evidenta a gravidei.

Fisa contine informatii despre: statutul marital al gravidei, tata (varsta, grupa sanguina, RH, starea de sanatate), data luarii in
evidenta a gravidei, factorii de risc la care este supusa gravida,, anamneza, investigatiile la prima vizita.

Ultima  sectiune  din  fisa  gravidei  se  numeste  Incheiere  sarcina.  Este  important  sa  se  precizeze  felul  in  care  s-a  incheiat
sarcina (prin click pe unul din cele cinci butoane) si data terminarii sarcinii.
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5.2.7 Fisa copii 

Evidenta  copii.  In  ICMed,  pe  langa  sectiunile  comune  destinate  urmaririi  tuturor  pacientilor,  exista  subsectiuni  dedicate
evidentei specifice copiilor si sugarilor (vaccinuri). Aceste subsectiuni se gasesc dupa cum urmeaza:

Fisa nou-nascutului/sugarului. Se gaseste in sectiunea Date personale, subsectiunea Fisa copii. in aceasta subsectiune se
regasesc  toate  informatiile  relevante  pentru  luarea  in  evidenta  a  copilului:  Prenume  si  varste  parinti,  Anamneza  (Rangul,
Varsta sarcinii in momentul nasterii, Greutatea la nastere, Inaltime, Starea la nastere, Asistenta la nastere, Cezariana, Scor
APGAR, Prezentatia la nastere, Icter), Malformatii congenitale, Diversificare alimentatie, Vitaminizari.

Foarte important: introducerea datelor se face deosebit de simplu. Pentru majoritatea campurilor de informatii exista valori
prestabilite  care reduc timpul  alocat  introducerii  textelor  de la tastatura.  In imaginea urmatoare se pot  vedea campurile  de
informatii disponibile la nivel de fisa copii.
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5.2.8 Vaccinari 

In cadrul acestei sectiuni se trec vaccinurile administrate din schema de vaccinare obligatorie. Alegand "Vaccinare standard"
se deschide o fereastra care contine informatii despre vaccinurile care se efectueaza intr-un anumit interval de timp.

Semnificatia cromatica a liniilor din tabel este urmatoarea: galben - indica vaccinurile care trebuiau efectuate si nu s-au facut
pana in prezent, mov - cele care trebuie sa se efectueze iar cu verde apar vaccinurile care s-au administrat.

In cazul in care se doreste raportarea unei inoculari la Casa se bifeaza casuta care indica acest lucru.
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5.2.9 Istoric medical 

Istoricul medical este util in principal in cazul bolnavilor cronici a caror stare nu evolueaza foarte mult de la o consultatie la
alta.
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De exemplu, la istoric diagnostic se poate prelua un diagnostic precedent, dupa care se intra in Concluzii (  vezi pagina 19)
pentru a prescrie reteta, concediu medical, bilete de trimitere, etc.

5.2.10 Fisiere 

ICMed are functionalitatea de a arhiva electornic, permitand stocarea pe disk a fisierelor electronice in formatele specificate:
PDF, JPG, GIF, PNG, MP3, WMA, WMW, AVI, DOC, XLS.

Atasarea unor astfel de fisiere se poate face in doua situatii:

- din Date personale, subsectiunea Fisiere. Se recomanda atasarea unor fisiere cu caracter general (scanare de documente
de identificare, adeverinte, imagini cu pacientul).

-  din sectiunea Consultatii  (  vezi  pagina 15),  subsectiunea Fisiere.  Se indica atasarea de imagini  care au legatura cu un
episod clinic al pacientului. Fisierele, fiind copii dupa scrisori medicale, bilete de externare,sau pot fi chiar inregistrari audio
sau video ale unor consultatii.

Pentru  fiecare  fisier  atasat  este  indicata  calea  pe  disk  unde  se  regaseste  fisierul  original  (poate  fi  si  un  CD,  DVD sau  un
drive de retea).  Se poate scrie si  un text de dimensiune redusa care sa denumeasca fisierul.  Automat se memoreaza atat
data cat si ora stocarii fisierului.

Dupa ce fisierul a fost atasat, acesta apare alaturi de celelalte fisiere stocate anterior.
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In  tabel,  in  cazul  unor  anumite  formate  de  fisiere  se  afiseaza  si  o  pictograma  (Thumbnail)  a  fisierului.  Cu  un  click  pe
pictograma,  ICMed  deschide  chiar  in  interiorul  ferestrei  curente  o  aplicatie  de  vizualizare  pentru  afisarea  continutului
fisierului respectiv (pentru imagini, pentru materiale audio si video, pentru PDF).

Cu un  click  pe  butonul  de  download din  capatul  tabelului,  ICMed ofera  utilizatorului  posibilitatea  de  a  descarca  din  arhiva
ICMed o copie a fisierului, care poate fi salvata oriunde se doreste.

5.2.11 Fisa pacient 

Fisa pacient se gaseste in  Date Personale in partea stanga jos.

Pentru a obtine diverse informatii din fisa pacientului ICMed ofera posibilitatea de a selecta si intervalul de timp.

In cadrul acestei fise se gasesc informatii despre pacient, grupate pe diferite sectiuni:

- Antecedente Heredocolaterale

- Antecedente patologice

- Consultatiile efectuatate cat si medicamentatia prescrisa, nr de registru etc.

Fisa pacientului reprezinta de fapt o intreaga istorie medicala a acestuia.
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5.3 Situatie consultatii 
Sectiunea  "Consultatii  (  vezi  pagina  15)"  ofera  o  vedere  de  ansamblu  asupra  tuturor  consultatiilor  efectuate  pana  in
prezent. La fiecare consultatie apare data cu simptomele si motivele consultatiei.

In  partea  de  sus,  este  afisat  ca  text  ceea  ce  se  urmareste  la  urmatoarea  consultatie,  informatie  introdusa  in  pagina  de
„Reevaluare (  vezi pagina 90)“, de la Concluzii (  vezi pagina 19).

De aici prin click pe una din consultatii se poate intra in acea consultatie si se pot opera modificari sau se poate adauga o
consultatie noua.
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5.3.1 Episoadele unei consultatii 

Episoadele contin una sau mai multe consultatii.

Acestea au rolul de a urmari evolutia starii  de sanatate a pacientului de-a lungul mai multor consultatii  cu o simptomalogie
comuna.

Medicul  poate  sa urmareasca mult  mai  clar  evolutia  pacientului,  in  functie  de afectiunile  pentru  care  acesta  se prezinta  la
consultatie. Pentru a caracteriza cat mai bine o consultatie facuta unui pacient, categoria de episod poate fi corectata de la o
consultatie la alta. Acest lucru permite stabilirea unui diagnostic mai potrivit in functie de rezultatele investigatiilor.

5.4 Examenul clinic 
Examenul clinic se compune dintr-un examen clinic general si mai multe examene detaliate pe aparate si sisteme:
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- Cardiovascular

- Respirator

- Digestiv

- Genito-urinar

- Nervos

- Status mental

- Oftalmologic

Pentru a afisa, de exemplu, sistemul nervos, se merge pe imaginea in cauza si se da click pe ea.

Pentru a se vizualiza toate campurile, se da click pe linkul cu aceeasi denumire (sub desenul ce intruchipeaza corpul uman).

Totodata  exista  posibilitatea  de  a  vedea  istoricul  pentru  examenul  clinic,  cu  click  pe  butonul  cu  acelasi  nume.  Astfel  se
vizualizeaza toate informatiile de acest gen, care au fost introduse in trecut.
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5.4.1 Examen clinic general 

Examenul  clinic  general  contine campuri  de date pentru  informatii  uzuale  (inaltime si  greutate  cu calculare automata IMC,
temperatura, frecventa cardiaca, tensiune arteriala) dar si campuri specifice examinarii pe aparate.

Pe langa campurile uzuale, se poate opta pentru completarea examenului cu informatii despre maini, brate, umeri, membre
inferioare, cap, gat , trunchi.

Prin click pe optiunea „Afiseaza toate campurile“, se vor afisa campurile de informatie pentru toate aparatele.

Pentru cazul in care se doreste efectuarea unui examen clinic detaliat, este disponibila si aceasta varianta prin optiunile din
meniul lateral.
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5.4.2 Examen clinic detaliat 

Examenul  clinic  detaliat  este  accesibil  pentru  principalele  aparate  si  sisteme.  Nu este  obligatorie  completarea  exemenelor
detaliate cum nu este obligatoriu nici efectuarea examenului clinic general, acestea sunt disponibile optional pentru medicii
care doresc sa aiba o evidenta cat mai completa despre pacientii lor.

Un exemplu de examen clinic detaliat este cel pentru sistemul respirator, asa cum se vede din imaginea anterioara. La multe
din campurile de informatie ICMed ofera deja variante de text predefinite, pentru a mari viteza de introducere a informatiilor.

5.4.3 Istoric examen clinic 

Pentru  examenul  clinic  general  cat  si  pentru  celelalte  examene  exista  optiunea  de  „Istoric“,  care  permite  vizualizarea
examinarilor  precedente  si  chiar  preluarea  (copierea  automata)  a  acelor  valori  in  consultatia  precedenta,  functionalitate
foarte utila in cazul bolnavilor cronici, a caror stare nu evolueaza foarte mult de la o consultatie la alta.
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De exemplu,  actionand  butonul  „Istoric  examen respirator“  se  ajunge  in  pagina  de  istoric,  unde  pentru  fiecare  consultatiei
sunt afisate valorile completate ale campurilor.

5.4.4 Istoric rapid examen clinic 

Exista si optiunea de vizualizare rapida a informatiilor din consultatia precedenta, prin apasarea tastei F12. Apasand aceasta
tasta, peste campurile curente vor fi afisate cu caractere aldine valorile de la consultatia anterioara. Cu un click oriunde sau
apasand tasta F12 din nou, se revine in consultatia curenta.
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5.4.5 Fisa gravidei 

Vezi si sectiunea 5.2.6.

Examenul periodic.

Examinarea  periodica  a  gravidei  se  face  din  sectiunea  Examen  clinic,  subsectiunea  Fisa  gravida.  Aici  sunt  consemnate
observatiile specifice: Data vizitei, Varsta gestatiei, Greutate, Castig ponderal, Puls, Tensiune arteriala, Inaltime fund uterin,
Circumferinta  abdominala,  Miscari  active  fetale,  BCF,  Tonus  uterin,  CUD,  Sangerari,  Leucoree  patologica,  Detalii  fat
(Prezentatie, Pozitie), Starea colului, Edeme, Varice, Investigatii (  vezi pagina 17) specifice efectuate si Tratament (  vezi
pagina 19) specific prescris, Concediu si altele.

Foarte  important:  introducerea  datelor  se  face  intr-un  mod  extrem  de  facil,  existand  pentru  majoritatea  campurilor  de
informatii,  valori  prestabilite  care  reduc timpul  alocat  introducerii  textelor  de la  tastatura.  Tot  in  examenul  clinic  de gravida
este disponibil si un istoric, cu toate examenele periodice de gravida si functia de tiparire fisa.

In imaginea de mai jos se pot vedea detaliile examenului clinic de gravida.
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5.4.6 Fisa copii - alte notiuni 

Vezi si 5.2.7.

Examen periodic copii.

Examinarea  periodica  a  copilului  se  face  din  sectiunea  Examen  clinic,  subsectiunea  Fisa  copii.  Aici  sunt  consemnate
observatiile  specifice:  Varsta,  Talie,  Greutate,  Perimetre.  Pe  baza  acestor  date,  ICMed  genereaza  curbe  de  crestere,
calculate in conformitate cu ultimele standarde WHO.

Exista 5 tipuri de grafice: Greutate/Talie, Greutate/Varsta, Talie/Varsta, IMC/Varsta, PC/Varsta.

Evidenta lapt praf.

Tot  din  sectiunea  Examen  clinic  copii  se  face  si  gestiunea  specifica  lapte  praf:  Data  prescrierii,  Cantitate  prescrisa,  Data
eliberarii, Cantitate eliberata, Tipul alimentatiei, Criteriul de acordare, Mediul.
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5.5 Investigatii - notiuni avansate 
Investigatiile  de  laborator  sau  cele  imagistice  pot  fi  documentate  in  cadrul  unei  consultatii  prin  subsectiunile  dedicate
acestora.

In  fisa  pacientului  se pot  inregistra:  valori  ale  investigatiilor  de laborator  sau paraclinice,  EKG, radiografii,  ecografii,  scopii,
computer tomografii, RMN si altele. Investigatiile imagistice se pot prelua direct de pe CD-ul pe care au fost salvate, sau din
computer  (unde  pot  fi  salvate  local).  Apoi  se  importa  (urca  pe  server)  una  sau  mai  multe  imagini,  in  orice  format  inclusiv
DICOM (specific imagisticii clinice).

In cazul analizelor de laborator exista trei optiuni de a solicita efectuarea lor:

- prin click pe bulinele rosii - unde se gasesc analizele cel mai des solicitate,

- selectand direct denumirea analizei din tabelul ce se gaseste sub bulinele reprezentative
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- prin folosirea optiunii "Profile de investigatii"

In cadrul acestei optiuni se poate vedea cum analizele sunt grupate pe anumite profile:  de baza, infectios, lipidic, diabetic,
renal, etc.
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Accesarea  acestor  profile  este  deosebit  de  utila  mai  ales  in  cazul  pacientilor  bolnavi  cronici  care  se  prezinta  periodic  la
cabinet pentru analize de laborator. Un exemplu in acest sens il constituie pacientii bolnavi de diabet. In acest caz nu trebuie
decat sa se dea click pe Profile de investigatii si de acolo sa se aleaga profilul diabetic. Automat analizele corespunzatoare
acestui tip de profil vor fi adaugate si ele apar si pe biletul de trimitere catre laborator.
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5.5.1 Rezultate laborator 

Pentru a inregistra in fisa pacientului rezultatele analizelor de laborator, trebuie sa se precizeze pentru fiecare dintre ele,
denumirea, valoarea si optional valoarea normala. Exista trei moduri in care se poate adauga o investigatie de laborator. Se
poate  selecta  din  cele  6  grupe  de  analize  uzuale,  reprezentate  grafic  prin  „Buline“  cu  meniuri.  Selectia  se  face  cu  click,
moment in care se completeaza automat rubrica „Supergrupa“, precum si „Analiza".
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Un alt mod de a alege o analiza, este de a o cauta in tabelul de analize, ce se poate accesa prin click pe butonul de langa
campul  „Analiza“.  Aici,  ca  si  in  celelalte  tabele  se  poate  cauta  dupa  un  cuvant,  o  parte  dintr-un  cuvant  sau  dupa  o
prescurtare.

Dupa ce s-a  ales  analiza,  daca se doreste  se poate  selecta  si  o  valoare normala  dintre  cele  care  se gasesc deja  definite
pentru analiza respectiva.  Daca nu sunt  valori  normale sau valoarea normala a laboratorului  de unde s-au primit  analizele
pacientului  difera  de  cele  deja  disponibile,  atunci  se  poate  adauga  alta  noua,  completand  direct  in  campul  gol  aceasta
valoare. Automat ea va fi retinuta in baza de date (pentru a o putea folosi si altadata) dar va fi si preluata ca valoare normala
selectata pentru analiza curenta.

Exista  si  un  camp  de  observatii  unde  se  mai  pot  adauga  observatii  proprii  (de  exemplu  comentarii  specifice  atunci  cand
valoarea depaseste cu mult valoarea normala sau s-a identificat ceva ce necesita o atentie sporita).

La  sfarsit,  dupa  fiecare  analiza  introdusa,  este  important  sa  se  dea  click  pe  „Salveaza“  pentru  a  se  salva  in  fisa  datele
introduse.

5.5.2 Istoric detaliat pentru investigatii 

La fel  ca si  in  celelalte  sectiuni  ale  consultatiei,  si  la  Investigatii  (  vezi  pagina 17)  se poate apela istoricul.  Dupa cum se
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vede si din imagine, vor fi asfisate pentru fiecare consultatie care au fost analizele urmarite si ce valori au avut acestea. In
cazul in care de la o consultatie la alta analizele se repata este foarte practic sa se preia prin functia „Inlocuieste cu aceasta
versiune“. Analizele impreuna cu valorile lor vor fi copiate practic in consultatia curenta si se pot opera modificari asupra lor
(stergere completa, adaugare sau doar modificare a valorilor). Se va economisi timp astfel, pentru ca nu mai trebuie sa se
adauge fiecare analiza una cate una.

5.5.3 Istoric rapid pentru o investigatie specifica 

La nivelul fiecarei analize urmarite, exista posibilitatea de a vedea istoricul doar pentru acea analiza. Cu un click pe butonul
de  istoric  rapid  (cel  cu  cartea  pe  el),  se  va  deschide  intreg  istoricul  pentru  acea  valoare(continand  toate  rezultatele  de-a
lungul tuturor consultatiilor, sau doar intr-un interval de timp stabilit).

5.5.4 Investigatii imagistice invazive si neinvazive 

ICMed  nu  se  limiteaza  doar  la  documentarea  valorilor  investigatiilor  de  laborator,  ci  permite  si  adaugarea  de  observatii
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specifice altor investigatii, cum ar fi:

- Tomografie computerizata

- RMN

- Radiografie

- Ecografie

- Mamografie

- EKG

In sectiunea de investigatii invazive mai exista si alte investigaii, cum ar fi: Endoscopie, Colonoscopie, Arteriografie, altele.
Pentru  oricare  dintre  acestea se  pot  introduce observatii  sub forma de text  dar  si  un  numar  limitat  de  imagini,  ce  pot  fi  in
orice format, inclusiv DICOM.

Adaugarea de imagini  se face indicand cu „Browse“ locul  pe disk sau pe CD unde se gasesc fisierele de imagine.  Pentru
fiecare imagine se mai pot introduce observatii specifice. Pentru a adauga mai multe imagini, se foloseste butonul cu “+“ pe
el.

In  urma  adaugarii  informatiilor  despre  o  investigatie,  aceasta  apare  intr-un  tabel,  continand  numarul  de  imagini,  tipul
investigatiei, precum si un "preview" pentru prima imagine.
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Pentru  accesarea  tuturor  imaginilor,  se  va  da  click  pe  butonul  cu  creion.  Se  va  deschide  o  noua  fereastra  ce  va  contine
imagini  micsorate  cu  toate  imaginile,  iar  central,  imaginea  selectata  curent,  mai  mare.  Pentru  a  descarca  de  pe  server  o
imagine in marimea originala, trebuie sa se dea click pe butonul „Download“.

Din  aceasta  sectiune  se  mai  pot  adauga  si  alte  imagini  sau  se  poate  sterge  imaginea  curenta.  Pentru  aceasta  stau  la
dispozitie alte doua butoane in partea de jos a ecranului.

5.5.5 Rezultate altele 

Pe  langa  investigatiile  de  laborator  si  cele  imagistice  mai  sunt  si  alte  explorari  care  se  pot  face  si  e  practic  sa  fie
documentate in fisa pacientului. Pentru acestea exista subsectiunea "Rezultate altele". De exemplu aici se gaseste optiunea
"Peakflowmetrie", rezultatele acestei examinari se pot trece in campul de observatii generale.
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5.5.6 Teste imunizari 

In aceasta sectiune se poate introduce tipul de imunizare care s-a efectuat (Difterie, Tetanos,Tbc/PPd) si se alege tipul de
raspuns (pozitiv/negativ) in functie de rezultatul care se observa. Pentru a salva aceste date, va fi necesar sa se acceseze
butonul "Salveaza". Ulterior aceste date vor fi afisate intr-un tabel.

5.6 Diagnostic - notiuni avansate 
In sectiunea dedicata diagnosticului se trece diagnosticul prezumtiv sau confirmat, specific consultatiei in derulare.

Aceste  diagnostice  introduse  aici  vor  fi  folosite  la  generarea  retetei,  a  biletului  de  trimitere,  a  concediului  medical,  a
recomandarilor specifice optimizarii  stilului de viata. Odata introduse aici, acestea nu mai trebuie sa fie scrise in alta parte.
Se pot refolosi mai apoi in orice sectiune.

5.6.1 Alegerea diagnosticului 

Asemanator  modului  in  care se face alegerea investigatiilor  de laborator,  se realizeaza si  alegerea diagnosticului.  Fie  prin
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modul rapid, folosind bulinele, fie alegand din tabelul cu diagnostice, accesibil cu click pe butonul de langa campul „Cod 999“
sau  „Diagnostic  (  vezi  pagina  18)“  (unde  apar  codurile  ICD10).  In  zona  cu  buline  se  gasesc  cele  mai  des  folosite
diagnostice, chiar in aceasta ordine, grupate pe aparate si sisteme.

In momentul alegerii  prin click a unuia dintre diagnostice, codul 999 precum si codul ICD10 cel mai neutral va fi  completat
automat. Suplimentar, se pot adauga detalii fiecarui diagnostic, in campul de observatii.

O alta modalitate de alegere a diagnosticului este cea prin cautarea in tabel, asa cum se practica si in alte sectiuni.

1. Cautarea se poate face dupa cuvant, fractiune de cuvant si/sau dupa cod.
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Tot in acest mod putem sa cautam un alt diagnostic, de exemplu: anemie feripriva. Chiar daca aceasta cautare nu e dupa
diagnosticul exact, ICMed recunoaste care ar fi diagnosticul potrivit: anemia prin carenta de fier. Acest concept este extins la
cateva diagnostice si permite regasirea lor foarte usor in lista de diagnostice dupa codul 999.

2.  Cautarea se mai poate face si  introducand prescurtatile medicale ale bolilor  spre exemplu HTA si  se alege diagnosticul
dorit.

In  final,  toate diagnosticele vor  fi  afisate intr-un tabel,  de unde se pot  modifica sau sterge ulterior,  folosind butoanele deja
consacrate.

5.6.2 Istoric detaliat pentru diagnostic 

Asa cum s-a vazut si in alte sectiuni ale consultatiei, se poate accesa o pagina cu istoricul specific pentru diagnostic.

Acest lucru este deosebit de util intrucat ofera o viziune de ansamblu asupra diagnosticelor puse anterior.

Cu click pe butonul numit "Inlocuieste cu aceasta versiune" se deschide pagina de diagnostice unde apare diagnosticul pus
in trecut. La acesta se poate adauga un nou diagnostic, cel din prezent.

Aceasta modificare se salveaza cu click pe butonul cu acelasi nume.

5.6.3 Diagnostic ICPC 

In  "Diagnostic  (  vezi  pagina  18)  ICPC"  se  gaseste  un  limbaj  comun  (bazat  pe  coduri  si  prescurtari  referitoare  la  boli,
traumatisme si decese) care ajuta la realizarea unei comunicari eficiente si precise intre medici.

In imaginea de mai jos, se prezinta detalii referitoare la modul de alegere al simptomelor in standard asemanator ICPC.

Interfata  grafica  pusa  la  dispozite  este  sugestiva.  Se  poate  alege  grupa de  simptome sau  motive  indicand pe  manechinul
interactiv, care aparat, sistem sau tema prezinta interes.

Automat,  in  functie  de  optiunea  aleasa,  lista  de  simptome  se  va  filtra  corespunzator.  Se  pot  alege  una  sau  mai  multe
simptome, iar pentru fiecare dintre acestea se pot preciza observatii suplimentare.
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5.6.4 Bolile cronice 

In aceasta sectiune se gasesc diagnosticele de tip boli cronice, pentru care exista o conditie in prescrierea de medicamente
gratuite cele de pe lista C1.

Din campul  "Afectiuni"  se selecteaza tipul  corespunzator  de afectiune.  Prin  accesarea butonului  "Salveaza"  rezultatele  vor
aparea sub forma unui tabel.

Odata ce diagnosticele sunt introduse aici - acest lucru faciliteaza scrierea de medicamente gratuite de pe lista C1. Aceste
boli trebuie mentionate o singura data in fisa pacientului si raman active si pot fi folosite atata timp cat nu sunt sterse de aici.
De aceea nu trebuie mentionate la fiecare consultatie, sau la fiecare scriere de retete.
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5.6.5 Programe nationale de sanatate 

In aceasta sectiune se gasesc bolile si afectiunile care stau la baza Programelor Nationale de Sanatate initiate de Ministerul
Sanatatii si pentru care se pot scrie medicamente gratuite de pe lista C2.

Modul in care se face alegerea programului de sanatate este similar modului in care se face alegerea G-urilor.

Si  in  acest  caz,  odata  introduse aici  PNS-urile,  ele  nu mai  trebuie  mentionate  de fiecare data  in  cadrul  consultatiei  sau la
prescrierea unei retete.

5.7 Tratament - notiuni avansate 
In cadrul sectiunii "Tratament (  vezi pagina 19)" se poate specifica un tratament medicamentos, dar se pot indica in acelasi
timp si recomandarile privind optimizarea stilului de viata.
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5.7.1 Tratament medicamentos 

Pentru selectarea unui medicament exista mai multe variante de cautare:

- se alege o substanta activa folosita uzual prin intermediul bulinelor

- se alege substanta activa din tabelul cu acelasi nume. Exista si varianta cautarii dupa „Denumirea comerciala“. Odata ales
medicamentul, ICMed afiseaza automat atat substanta activa cat si modul de prezentare.

Intrucat lista de medicamente este completa, se ofera posibilitatea trierii ei pe diferite categorii, dupa cum urmeaza:

- Standard

- Compensate

- Fara restrictii sau protocoale

- Avansata

5.7.2 Alegerea medicamentelor compensate 

Pentru fiecare medicament se afiseaza denumirea, forma de administrare, concentratia, pretul compensat pe bucata si lista
din care face parte medicamentul.
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Odata ce alegerea a fost facuta, se completeaza automat „Denumirea comerciala“ si „Modul de prezentare“. Se indica apoi
doza  zilnica  (vezi  graficele  cu  gramajul  tabletelor.  Se  pot  scrie  si  de  la  tastatura).  Indicand  numarul  de  zile  se  genereaza
automat si  schema de tratament.  Daca se incearca selectarea pe palierele zilei,  e  important  de stiut  ca ICMed calculeaza
dozajul in intregime.

In campul „Observatii“ se adauga sugestiile legate de modul de administrare sau precautiile care trebuie luate in considerare
in momentul administrarii medicamentului.
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Orice  medicament,  odata  prescris  se  adauga  in  lista  de  tratament  prin  „Salveaza“.  Acesta  va  fi  adaugat  intr-un  tabel,
asemanator  celui  din  imaginea anterioara.  Un medicament  poate  fi  ulterior  modificat,  poate  fi  sters  sau i  se  poate  accesa
monografia (Agenda Medicala) prin click pe unul din cele trei butoane, asociate fiecarui rand.

5.7.3 Alegerea medicamentelor din toata baza de 
medicamente 

Optiunea  „Standard“  contine  si  alte  medicamente  decat  cele  compensate,  medicamente  ce  pot  fi  adaugate  ulterior  pe  o
reteta simpla.

In  momentul  in  care  se  doreste  prescrierea  medicamentelor  atat  de  pe  lista  standard  cat  si  de  pe  lista  de  medicamente
compensate, ICMed stie sa separe aceste retete in functie de reteta.

Astfel ca in momentul in care se prescrie o reteta simpla, ICMed stie sa puna pe reteta simpla medicamentele prescrise de
pe lista standard, iar in cazul retetei compensate - pune automat medicamentele compensate.
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5.7.4 Modificarea tratamentului 

Daca se doreste modificarea sau inlocuirea unui  medicament  selectat,  se merge pe butonul  cu creion.  Aici  se deschide o
fereastra destinata modificarilor dorite.

5.7.5 Monografii 

Pentru  majoritatea  medicamentelor  uzuale  exista  in  sistem si  monografii  (adica  ceva  mai  mult  decat  o  Agenda medicala).
Aceatea  se  prezinta  ca  o  iconita  in  forma  de  papirus.  Odata  deshisa,  se  genereaza  un  document  in  format  PDF.  Aici  se
regaseste o descriere detaliata a medicamentului in cauza. Atentie insa! Continutul PDF-ului nu poate fi tiparit si nici copiat.
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5.7.6 Istoric detaliat pentru tratament 

Pentru a accesa istoricul de tratament al pacientului, se da click pe butonul de Istoric. ICMed ofera aceasta utilitate si la alte
sectiuni.

Pentru fiecare consultatie inregistrata in prealabil se afiseaza tratamentul administrat, schema plus restul detaliilor. Pentru a
economisi timp, tratamentul se copiaza in consultatia curenta unde se pot realiza modificarile dorite. La bolnavii cronici, de
exemplu,  carora  trebuie  sa  li  se  prescrie  si  un  tratament  pentru  stare  acuta,  se  preia  tratamentul  cronic  din  consultatia
anterioara si se adauga tratamentul potrivit afectiunii in stare acuta.
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5.7.7 Cautare avansata - baza de date cu informatii 
detaliate despre medicamente 

Cum  s-a  mai  precizat  de-a  lungul  acestui  manual  de  utilizare  ICMed,  exista  mai  multe  posibilitati  de  cautare  a
medicamentelor:  „Standard“  „Compensate“,  "  Fara restrictii  sau protocoale"  si  „Cautarea avansata“.  Aici  se regasesc toate
informatiile despre medicamentele de pe piata, atat cele curente cat si cele din trecut (pana in 2006).

Aici  se  afla  detalii  despre  producator,  mod  de  ambalare,  forma  de  prescriere,  dar  si  pretul  medicamentelor  aparute  de-a
lungul timpului pe diferite liste. Unele medicamente dispun si de monografie.

Iata cum este prezentat istoricul si pretul pentru fiecare din medicamente.

Important: Cautarea avansata se poate accesa acum si din pagina principala, din Baza de date cu medicamente.
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5.7.8 Proceduri 

Din Tratament (  vezi pagina 19) se poate accesa sectiunea "Proceduri"- folosite de catre medici. Este vorba de :

- Mici interventii chirurgicale

- Pansamente

- Injectie tratament antiluetic

- Injectie

- Medicina fizica si reabilitare

- Alte proceduri

Se poate adauga si o descriere sau alte operatii.

5.7.9 Proceduri ICPC 

In aceasta sectiune apar diferite investigatii invazive si neinvazive.
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5.7.10 Recomandari 

Pe  langa  tratamentul  medicamentos  care  se  prescrie,  se  pot  face  pacientului  anumite  recomandari  privind  optimizarea
stilului de viata.

ICMed  stie  sa  faca  recomandari  in  functie  de  diagnosticul  ales  anterior.  Recomandarile  sunt  de  regula  legate  de  regimul
alimentar, cat si de cele referitoare la stilul de viata al pacientului.

La rubrica „Alte recomandari“ se pot indica si alte tratamente, ca de exemplu cele de tip naturist. Prin Exporta se valideaza
informatiile, iar documentul PDF e pregatit spre a fi listat.

Documentul  se  poate  descarca  local  pe  calculator  (optiunea „Save“).  Acesta  poate  fi  trimis  si  pacientului  pe  casuta  lui  de
e-mail sau se poate tipari, in functie de preferinte.
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Mai jos se poate vizualiza pagina cu recomandari:

5.7.11 Planificare familiala 

Sectiunea Planificare familiala are drept tipuri de consultatie :

- Consultatia initiala

- Consilierea periodica

- Contraceptie de urgenta

Daca se selecteaza casuta cu Contraceptiv distribuit apar noi campuri destinate selectarii.
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5.8 Concluzii - tiparire documente specifice, 
inregistrare servicii efectuate 

Sectiunea  „Concluzii  (  vezi  pagina  19)“  genereaza  toate  documentele  medicale  specifice  unei  consultatii  (retete,  bilete,
concedii, fise, adeverinte, avize, certificat prenuptial). De aici se generaza si serviciile medicale efectuate la cabinet.

5.8.1 Servicii catre Casa de Asigurari 

Pentru  ca  raportarea  serviciilor  la  Casa  de  Asigurari  sa  fie  corect  efectuate  trebuie  selectat  tipul  consultatiei  mai  apoi
serviciul in cauza.
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Se selecteaza tipul consultatiei (consultatie initiala, control, specifica si specifica control). In cazul in care se face un serviciu
pentru o consultatie initiala, nu trebuie decat sa se selecteze tipul consultatiei si ulterior se alege consultatia efectuata pentru
grupa de varsta (cu varsta mai mare de 5 ani, intre 1 si 5 ani, sub 1 an, sau consultatie pentru acupunctura, homeopatie si
fitoterapie).

In cazul in care se face un serviciu pentru o consultatie de control (acest lucru inseamna ca deja a fost efectuata consultatia
initiala)  atunci  se alege consultatie  control  si  mai  apoi  se selecteaza consultatia  initiala  in  urma careia  pacientul  a  venit  la
control si i se face acest serviciu. La fel se procedeaza si in cazul consultatiei specifice de control.

Urmatorul  pas  este  sa  se  aleaga  serviciul  efectuat  conform  cu  specialitatea  fiecarui  medic.  Cu  click  pe  "Servici"  se
selecteaza serviciul efectuat. In cazul medicilor care au si alte competente pe langa specialitatea initiala alegerea serviciilor
efectuate in acest sens se face cu click pe "Servici Conex".

Aceste informatii se salveaza ulterior cu click pe butonul "Salveaza".

5.8.2 Reevaluare 

La rubrica de "Reevaluare", la sfarsitul oricarei consultatii pot fi notate mici observatii legate de obiectivul urmarit in vederea
unei noi consultatii. O remarca de genul „Repetam EKG“ sau „Refacem analizele“ sau pur si simplu „Sa vina pentru reteta“
sunt  informatii  care  vin  in  ajutorul  medicului.  Acestea  apar  scrise  in  partea  de  sus  a  paginii  (in  momentul  in  care  medicul
doreste sa efectueze o consultatie noua)
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Mai jos apare informatia provenita din reevaluarea consultatiei precedente:

5.8.3 Ritm administrare 

La  „Ritm  de  administrare“  din  sectiunea  „Concluzii  (  vezi  pagina  19)“  se  deschide  in  format  PDF  schema  de  tratament.
Acesta poate fi  tiparit  la imprimanta (pe o foaie A4, A5 sau de alta dimensiune, insa cu optiunea „Fit  to printable area“)  si
ulterior poate fi inmanata pacientului.
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5.8.4 Reteta simpla 

Tot  din  sectiunea  Concluzii  (  vezi  pagina  19),  la  „Reteta  simpla“  e  necesara  accesarea  butonului  „Adauga“  pentru  a  fi
deschisa. In fereastra respectiva se fac corectiile necesare.

Foarte  important:  ICMed  completeaza  singur  datele  cabinetului,  pacientului,  diagnosticul  si  medicamentele  gasite  in
tratament (care NU se regasesc pe alte retete).  Daca un medicament din "Tratamente" este deja adaugat pe o alta reteta
(compensata sau simpla), acesta nu mai apare in lista aceasta.

5.8.5 Reteta compensata 

In capitolul 4.9 al manualului s-a explicat modul de scriere a unei retete compensate in regim rapid.

In regim normal, dupa ce s-a adaugat tratamentul pacientului, exista posibilitatea scrierii retetei compensate sau gratuite din
sectiunea „Concluzii (  vezi pagina 19)“, optiunea „Reteta compensata“.
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Aici se poate repera o vedere de ansamblu a retetelor deja efectuate pentru consultatia curenta.

Aceasta se regaseste sub forma unui tabel:

Pentru  a  scrie  reteta,  se  da  click  pe  butonul  „Adauga  reteta“.  Se  deschide  o  fereastra  in  care  sunt  deja  completate  toate
datele, inclusiv medicamentele si diagnosticele.

Pentru alte modificari, ele pot fi facute in felul urmator:

- se poate schimba lista de pe care sa fie luat medicamentul (presupunand ca se doreste ceva de pe C1 nu de pe A sau B)

- se poate schimba procentul de compensare, la 100%.

-  se  poate  schimba  si  calitatea  asiguratului.  De  exemplu,  pentru  categoria  dedicata  persoanelor  cu  dizabilitati  fizice  si
mentale se bifeaza casuta cu denumirea (veche) agreata de CAS si MS - „Handicapat“.

La „Alte categorii“ se scrie numarul actului doveditor, in acest caz a certificatului de handicapat.

Este necesar sa se inlocuiasca seria cotorului de retete in cazul in care acesta a ajuns la ultimul numar serial.

Mai jos se prezinta pasii care trebuie urmati in acest caz:
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Se urmeaza pasii de mai sus si in cazul biletelor de trimitere la specialist, investigatii, bilet gratuit (compensat), bilet simplu si
concediu medical.

Pentru a tipari documentul se procedeaza „Exporta“ (vezi capitolul 4.9.)

Cu x se sterge reteta compensata iar creionul modifica reteta existenta. Nu se recomanda stergerea retetelor eliberate! (ele
apar la istoricul retetelor, fapt ce ajuta in munca de cabinet).

5.8.6 Scrisoare medicala 

Medicii specialisti pot elibera foarte usor o scrisoare medicala, pe baza datelor introduse in consultatie.

Daca examenul clinic si investigatiile au fost completate in detaliu, si daca s-a stabilit in prealabil diagnosticul si tratamentul,
ICMed  ofera  posibilitatea  generarii  scrisorii  medicale.  Tot  ce  mai  trebuie  completat  este  numele  cabinetului  si  numele
medicului  caruia  ii  este  adresata  scrisoarea  si  apoi  cu  click  pe  "Exporta"  se  genereaza  fisierul  in  format  pdf  care  contine
scrisoarea medicala.
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5.8.7 Bilete specialist 

Pentru a trimite un pacient la medicul specialist, trebuie selectata mai intai consultatia. In cazul in care medicul nu se afla in
consultatie, atunci se recomanda parcurgerea pasilor de la punctul 4.4. sau 4.5.

Pentru a concepe un bilet de trimitere catre medicul specialist, se urmeaza pasii  de la punctul 4.6 - "Scrierea unui bilet de
trimitere catre medicul specialist"

5.8.8 Bilete investigatii 

Pentru a trimite un pacient la investigatii paraclinice, trebuie selectata initial consultatia. In cazul in care medicul nu se afla in
consultatie, atunci se recomanda parcurgerea pasilor de la punctul 4.3. sau 4.4.

Pentru a concepe un bilet de trimitere la investigatii, se urmeaza pasii de la punctul 4.7 - "Scrierea unui bilet de trimitere la
investigatii"

5.8.9 Concediul medical 

Pentru a crea un concediu medical se merge la „Concluzii (  vezi pagina 19)“. Unele informatii au fost salvate in prealabil de
ICMed. Medicul nu mai are de introdus decat intervalul dorit. Softul calculeaza automat numarul de zile.

In dreapta paginii exista optiunile de :

- acut

- subacut

- cronic
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In cadrul documentului  care contine concediul medical se poate vizualiza si  numarul de zile de concediu medical acordate
pacientului in ultimele 12 luni.

Pentru validare se da „Salveaza“ (acesta fiind retinut  pentru raportare).  Cu „Exporta“  se genereaza documentul  PDF, care
poate fi tiparit pe formularele de concediu medical, format A4, in 3 exemplare.

Exista posibilitatea de a accesa si istoricul concediilor medicale cu click pe  "Istoric concedii medicale"
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In cazul in care se doreste acordarea unui concediu medical cu acelasi diagnostic, se cauta concediul in sectiunea "Istoric
concedii  medicale".  Cu  click  pe  "Copiaza  acest  concediu  medical"  se  deschide  un  nou  document  care  contine  concediul
medical. In cadrul acestuia nu trebuie decat sa se completeze perioada pe care se acorda. Celelalte informatii cu privire la
diagnostic, cod de indemnizatie se pastreaza.

5.8.10 Adeverinte 

Adeverintele medicale se regasesc la sectiunea Concluzii (  vezi pagina 19).

ICMed retine informatiile inserate anterior iar medicul nu are de completat decat cateva campuri (economie de timp).

Se da "Exporta" pentru tiparire.

5.8.11 Certificat prenuptial 

ICMed ofera posibilitatea de a elibera certificat prenuptial.

In cazul  in care se doreste eliberarea unui  astfel  de certificat,  nu trebuie decat  sa se acceseze optiunea Concluzii  (  vezi
pagina 19) si apoi suboptiunea Certificat prenuptial.

Aici medicul va completa campurile cu informatiile necesare referitoare la numarul si data certificatului, cat si detalii despre
numarele buletinelor de analize si data cand acestea au fost intocmite.

Cu click pe "Exporta" se genereaza fisierul in fromat PDF care contine certificatul prenuptial in formatul agreat.
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6 Rapoarte si statistici 

Statisticile si rapoartele se acceseaza din pagina principala.

6.1 Pacienti in evidenta 
Din  cadrul  acestei  sectiuni  se  pot  genera  statistici  referitoare  la  pacientii  nou  inscrisi  dintr-un  anumit  interval.  In  cazul
pacientilor asigurati se pot obtine statistici in functie de mai multe categorii, cum ar fi: copil in cadrul familiei, salariat, somer,
militar in termen, pensionar, femeie insarcinata, etc.

Se pot obtine rezultate referitoare la numarul de pacienti cu statut de neasigurat.

6.2 Registru consultatii 
Aici  se  genereaza  cautari  in  functie  de  "Consultatii  (  vezi  pagina  15)"  respectiv  "Consultatii  (  vezi  pagina  15)  si
tratamente" pe anumite perioade de timp.
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Prin click pe "Exporta" se genereaza un fisier PDF cu toate consultatille din intervalul selectat.

6.3 Registru bolnavi cronic 
In  cadrul  acestei  sectiuni  se  genereaza  statistici  in  functie  de  "Registru  pe  boli"  respectiv  "Registru  pe  bolnavi"  pentru
intervalul de timp selectat.

Prin click pe butonul "Exporta" se genereaza automat un fisier PDF.
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6.4 Statistici medicale 
Alegand aceasta optiune, se genereaza urmatoarele tipuri de statistici:

- Dupa medicament:

- standard

- compensat

- fara restrictii sau protocoale

- avansat

Astfel pot fi aflate medicamentele prescrise in intervalul de timp selectat.
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- Dupa diagnostic: se intalnesc diagnostice pe sistemele: circulator, respirator, digestiv, genito-urinar si nervos. Totodata si
diagnostice referitoare la organele de simt, bolile infectioase, si altele. care nu intra in categoriile mentionate anterior.

Accesand "Exporta" se genereaza automat un fisier PDF care contine toate aceste detalii.

- Dupa DCI: Se obtin rezultate in functie de substanta activa existenta in compozitia medicamentului. Si aici se poate selecta
o anume perioada dorita.
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- Dupa grupa ATC: Se obtin rezultate in functie de grupa selectata (A11JC, A11ED, A11GB, etc) intr-o anumita perioada de
timp.

-  Dupa  investigatii:  se  genereaza  statistici  in  functie  de  investigatiile  realizate  in  prealabil  (hematologie,  biochimie,
imunologie, bactereologie-virusologie, hormoni sau alte investigatii).

Cu click pe "Exporta" se genereaza automat un fisier PDF.

6.5 Statistici cu criterii liber definite 
In cadrul acestei sectiuni se genereaza statistici in functie de mai multe criterii care pot fi combinate intre ele. Rezultatele se
salveaza intr-un tabel si eventual exporta in format PDF.

Se poate face gruparea rezultatelor si se poate preciza modul de afisare dupa cum se doreste. De asemenea se poate crea
o  cautare  dupa  criterii  noi  alegand  optiunea  Creeaza  cautare  sau  se  poate  modifica  o  cautare  deja  existenta,  cu  click  pe
creion in dreptul cautarii respective. Cu click pe lupa se vad rezultatele cautarii alese. Daca se face o cautare noua sau se
modificati una existenta, iata cateva sugestii de retinut:

... Alegerea criteriilor se face prin drag and drop. Adica din grupurile de criterii, se alege criteriul dorit si se trage cu mouse-ul
de el in regiunea de criterii. Apoi, in functie de criteriul selectat, se precizeaza restrictia (egal, mai mic, mai mare, intre) si se
alegei sau se introduce o valoare.

...  La criteriile care au liste de valori,  se da cautare in lista care se deschide. Cautarea este in timp real,  pe masura ce se
introduc datele.

... Daca se opteaza pentru a schimba ordinea criteriilor sau asocierilor "SI" si "SAU", prin folosirea optiunilor drag and drop
se realizeaza o mutare a criteriilor pe tabla de lucru.

...  Dupa  ce  s-au  introdus  criteriile  de  cautare  se  pot  alege  criteriile  de  grupare  dintre  cele  uzuale,  cum ar  fi  judet,  medic,
grupa de varsta.

... In ultima faza se alege ceea ce trebuie sa se afiseze. In functie de tipul de cautare se afiseaza date despre pacientii care
corespund criteriilor (nume, prenume CNP etc) - Cautare Pacient, sau se poate afisa numarul lor si diversi indicatori statistici
mediani de exemplu (medie IMC, medie varsta) - Cautare Pacienti Statistica.
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6.6 Registru programari 
Aici se regaseste o viziune de ansamblu asupra tuturor programarilor din perioada selectata.

Se pot face si programari noi.

6.6 Registru programari Documentation Project 1

104

6



6.7 Centralizatoare si rapoarte CAS 
Centralizatoarele ajuta la raportarea activitati medicului pentru luna anterioara.

Pentru a putea filtra datele ICMed ofera diferite criterii de cautare.

- servicii: apar serviciile efectuate in functie de tipul de consultatie
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- retete: apar toate retele introduse de catre utilizator pe perioada selectata

Se poate vizualiza numarul entitatiilor din fiecare sectiune.

- bilete specialist

- bilete investigatii

- concedii medicale: cu posibilitate de generare raportare.

Din meniul lateral se alege optiunea Concedii medicale. In partea de jos apare "Generare raportare concedii medicale". Se
alege  apoi  luna  pentru  care  se  doreste  raportarea  si  se  bifeaza  casuta  penrtu  "Stil  SIUI".  Dupa  aceea  se  da  click  pe
"Genereaza" - se genereaza fisierul in format DBF care se salveaza pe stick si nu se modifica denumirea acestuia.

Pasii care trebuie urmati in acest sens sunt:

- dupa ce se da click pe Genereaza se deschide o fereastra unde se da click pe Save

- click pe My Computer

- se alege Removable disk (F:) cu dublu click (denumirea partitiei F poate sa difere de la un calculator la altul)

- se alege folder-ul (dosarul) cu concedii (daca deja exista acest folder se da dublu click pe el pentru a se deschide)

- se creaza un folder (dosar) nou pentru luna respectiva de la butonul galben din partea dreapta a acestei ferestre

- in mijloc apare un buton care se numeste "new folder" care se redenumeste (de exemplu se scrie: concedii luna noiembrie)

- cu Enter se salveaza modificarea si tot cu dublu click se intra in acest folder

- apoi se da click pe Save

-  se  acceseaza  "Exporta"  dupa  care  se  genereaza  un  fisier  in  format  Excel.  Acest  fisier  contine  mai  multe  coloane.
Coloanele  Q,R,X,Y,Z  se  micsoreaza.  Se  salveaza  aceasta  ultima  modificare  dupa  care  se  tipareste  acest  fisier  in  doua
exemplare.

Important: pentru a face raportarea concediilor in cele mai bune conditii,  este necesar ca inaintea numarului de conventie
sa  se  treaca  CM.  In  cazul  in  care  nu  pare  CM,  se  poate  adauga  accesand  meniul  Management  utilizatori  (din  sectiunea
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Administrare  (  vezi  pagina  110)  -  pagina  principala)  si  in  optiunea  Utilizator  la  numar  conventie  se  adauga  informatia
necesara.

Exista aici optiunea de Generare XML si Generare Listare.

XML- salvat ca la concedii (pe stick). Iar in XLS se afla completate anexele pentru raportare.

Documentele XLS care rezulta se tiparesc in doua exemplare.
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6.8 Baza de date cu medicamente 
De aici se realizeaza o cautare avansata a medicamentelor dupa urmatoarele criterii:

- substanta activa

- denumire comerciala

- cod comercial

- grupa terapeutica

- cod ATC

Filtrele de cautare au rolul de a afisa doar:

- medicamente actuale

- medicamente fara restrictii

- medicamente fara protocoale

- medicamente compensate si gratuite

Pentru fiecare filtru selectat, se afiseaza rezultatele corespunzatoare dispuse pe mai multe pagini:
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ICMed ofera utilizatorilor sai informatii despre tipul listei din care face parte medicamentul, pretul pe bucata si pretul pe cutie.
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7 Administrare 

Aceasta sectiune asigura facilitarea utilizarii ICMed de catre medic.

7.1 Management utilizatori 
Aceasta e sectiunea dedicata inregistrarii datelor despre:

- utilizator: E important sa se completeze toate campurile. In cazul in care se constata ca acele date nu sunt complete sau
sunt gresite, este indicat sa se faca corectiile cerute. Pentru validare se da click pe "Salveaza".
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- factura: Aici se vizualizeaza un istoric al facturilor si detalii despre ultima factura emisa.

- imprimante: aici se afla setarile care se pot face in functie de tipul de imprimanta de la cabinet (laser multifunctionala sau
matriciala).

Important: daca setarile efectuate nu sunt cele potrivite si pe documente scrisul apare deplasat, atunci trebuie facute cateva
modificari, si anume: pentru a deplasa textul spre stanga se aduna pe orizontala, pentru a-l deplasa catre dreapta se scade
pe orizontala. Pentru a deplasa textul in jos se scade pe verticala iar pentru a-l deplasa in sus se aduna pe verticala.

- personal angajat: aici se gestioneaza datele despre personalul angajat la cabinet.

- stoc contraceptive:  aici se gestioneaza contraceptivele intrate si iesite din stoc.
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7.2 Administrare pacienti 
In aceasta sectiune se gestioneaza baza de date a pacientilor.

Pentru a prelua o lista de pacienti primita de la Casa de Asigurari, de obicei in format SIUI, sau poate sa fie si in alt format
se  merge  la  sectiunea  Administrare  (  vezi  pagina  110)  pacienti,  unde  exista  doua  variante.  Fie  preluarea  listei  din  SIUI,
care este in format: personalizare.xml, sau preluarea listei din format Excel.

- preia lista din SIUI: pentru aceasta trebuie sa se aleaga fisierul personalizare de pe CD-ul primit odata cu SIUI-ul sau pe
care Casa de Asigurari il pune la dispozitie in mod regulat, si se da click pe Porneste import. In acest moment tot fisierul este
prelucrat.

Atentie, fisierul trebuie sa aibe acelasi cod de parafa, si cateva alte elemente trebuie sa corespunda altfel nu se pot prelua
pacientii din acest fisier pacientii. Se asteapta putin pana se proceseaza intreg fisierul, este o operatiune de durata. Ulterior
se observa rezultatul importului, in care este precizat numarul total de pacienti care fac obiectul preluarii.

Situatia  pacientilor  preluati  se  afiseaza intr-un  tabel  numit  "Desfasurator  pacienti".  In  cadrul  acestui  tabel  se  intalnesc  mai
multe categorii de pacienti dupa cum urmeaza:

- intrati de la alt medic - este categoria de persoane care s-ar putea sa se regaseasca pe listele altor medici si sunt preluati
acum in lista de pacienti care pentru care tocmai s-a facut importul,

- iesiti - nu mai sunt in fisier, sunt acele persoane care existau in evidenta, dar care au fost scoase din evidenta de la Casa
de Asigurari,

– modificati - acest lucru inseamna ca sunt pacienti care se gasesc si in fisier si in evidenta din ICMed, dar care au anumite
date modificate de exemplu adresa.

- nemodificati - in aceasta categorie intra acei pacienti sau asigurati care se gasesc in fisierul de la Casa de Asigurari si in
baza de date, fara sa fie nicio modificare, si cei cu probleme sunt cei care au CNP-ul gresit sau categoria de asigurat este
invalida. Mai sunt doua categorii: neasigurati si modificari la tipul de asigurat.

Trebuie luati  unul cate unul dupa aceste categorii,  se pot filtra de aici  din lista de pacienti  – dupa cum se poate vedea. In
functie de decizia care se ia, exista posibilitatea de a face o bifa in drepul pacientului. Se poate preciza daca se doreste ca
acei pacienti afisati sa ramana in evidenta, sa fie preluati sau sa fie ignorati. Asadar, pacientii gasiti care nu au fost marcati
cu o bifa nu vor suferi niciun fel de modificari.

Dupa ce  s-a  finalizat  selectia  pacientilor,  se  da  click  pe  Salveaza iar  aceasta  lista  se  actualizeaza in  baza de  date.  Dupa
care odata importat un pacient sau o lista de pacienti este bine sa se verifice pacientii respectivi.

Important!  Se  da  click  pe  Salveaza  doar  o  singura  data!  Nu  se  da  click  de  doua  sau  de  mai  multe  ori,  deoarece
numarul de pacienti se dubleaza.
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- preia lista din XLS: de aici se preia lista din format Excel. Din fisierul Excel in care apare lista de pacienti, se poate defini
un tabel care sa cuprinda urmatoarele coloane in aceasta ordine: nume, prenume, CNP, categorie de asigurat fie sub forma
de cod sau sub forma de text, Casa de Asigurari, data intrarii, judet, localitate, strada, numar, bloc. Daca nu se dispune de
toate aceste informatii  si  apar doar numele, prenumele, CNP-ul atunci se pot lasa doar acestea. Aceste trei informatii  sunt
obligatorii, fara ele nu se poate realiza importul pacientilor.

- pacienti stersi: aici se vizualizeaza pacientii iesiti din evidenta cabinetului. Cautarea se poate face dupa: nume, prenume,
CNP, judet, localitate.
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7.3 Sugestii si observatii 
In cadrul acestei optiuni, se pot trimite sugestii si observatii cu privire la softul utilizat. Echipa ICMed va tine cont astfel si de
parerea utilizatorului.

7.4 Legislatie 
Aici sunt propuse cateva sectiuni ce contin informatii din domeniul legislativ cu noutatile de rigoare:
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7.5 Stiri si revista presei 
Utilizatorul este invitat sa acceseze presa: stiri si noutati medicale.
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7.6 Noutati importante 
Important!  Se recomanda vizualizarea acestui  camp, intrucat  echipa ICMed informeaza constant  utilizatorii  sai  in  legatura
cu modificarile nou aparute. Aceste modificari se fac in vederea imbunatatirii softului de cabinet.

7.7 Manual 
Manualul a suferit multiple modificari de-a lungul timpului.
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De fiecare data s-a incercat o pliere pe nevoile utilizatorului.

Pe aceasta cale se recomanda cu multa caldura parcurgerea acestui manual.

7.8 Materiale video 
Traind in era vitezei,  implicit  a eficientei se impune de la sine folosirea unui instrument modern de instruire. Este vorba de
materialele  video  ICMed.  Este  vorba  de  un  numar  de  60  materiale  organizate  pe  diferite  nivele  de  dificultate:  incepator,
intermediar, avansat.

Pentru consultarea lor  nu trebuie decat  sa se acceseze link-ul  cu instruire video din pagina principala.  Aceasta utilitate se
regaseste pe fiecare pagina accesata din ICMed, accesand butonul cu rola de film.
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8 Manual instalare ICMed si imprimanta 

In acest capitol se prezinta detaliile despre instalarea ICMed cat si despre imprimanta Epson.

8.1 Instalare ICMed online 
In continuare se vor prezenta pasii care sunt necesari pentru instalarea ICMed online:

I. Dezinstalare Norton Antivirus

II. Instalare Internet explorer 7

III Instalarea imprimantei Epson si setarea acesteia ca imprimanta de baza

IV Instalare versiune Offline

8.2 Dezinstalare Norton Antivirus 
Primul pas de urmat in configurarea laptopului il constituie accesarea browserului internet explorer. Aici se introduce adresa
motorului de cautare www.google.com.

De aici se tasteaza in campul de cautare Google: Norton removal tool
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Se selecteaza primul link aparut in lista
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Dupa incarcarea paginii, se alege “I have a Norton 2007 product"
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Accesand “I have a Norton 2007 product” se ajunge la pagina destinata descarcarii programului.

Odata cu afisarea ferestrei de siguranta se alege “Save”
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La final, dupa descarcare se selecteaza “Run” mai apoi “Setup”
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Urmeaza pasii pentru instalare. Odata cu instalarea Removal tool se dezinstaleaza Norton antivirus.

Dezinstalat, Norton Internet Security nu lasa laptopul in cauza fara antivirus, fiindca la momentul instalarii acestuia i-a fost
instalat un virus in plus.

8.3 Instalare IE7 
Se deschide  programul  internet  explorer  sau  alt  program pentru  navigare  pe  internet,  si  se  introduce  adresa  motorului  de
cautare www.google.com.
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Din campul de cautare se introduce Ie7 download
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La afisarea rezultatelor se alege al doilea link:

Dupa incarcarea paginii se da click pe download:
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La afisarea ferestrei de siguranta se alege optiunea Save si se incepe salvarea programului.
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Se alege locatia de salvare pe desktop:

Dupa terminarea descarcarii se da click run apoi in fereastra de securitate inca odata run:
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La aparitia ferestrei de instalare a IE7 se da click “Next” apoi “I Accept” si Next dupa care incepe instalarea programului.

Dureaza 3- 4 min pana la terminarea instalarii apoi se da restart la calculator.

8.3.1 Activare pop-up 

1. Pentru a genera aparitia unui Pop -up se da click de exemplu la (Instruire video)

2. La aparitia liniei galbene se da click pe aceasta si se alege optiunea “Always alow pop-ups for this website”
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3. La aparitia ferestrei de confirmare se da click “yes”
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4. Internet Explorer va incerca sa execute comanda din nou. Se da click pe retry.

Dupa  aceasta  se  deschide  Instruirea  video.  Activarea  pop-up-urilor  se  face  o  singura  data  pe  un  calculator.  Daca  se
folosesc mai multe calculatoare se impune acelasi procedeu pentru fiecare in parte.

8.4 Instalarea imprimantei Epson si setarea 
acesteia ca imprimanta de baza 

Inainte de instalarea imprimantei aceasta trebuie sa fie conectata la calculator.

1. Introduceti CD-ul imprimantei in calculator, dupa care calculatorul deschide automat fereastra din figura urmatoare:
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2. Acum se selecteaza: Easy Install dupa care Install
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3. Se porneste imprimanta in acelasi timp. Instalarea se face automat pana cand apare butonul de Exit

Setarea imprimantei ca imprimanta de baza:

1. Se apasa pe Start
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2. Control Panel

3. Dublu click Printers and Faxes
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4. Se cauta imprimanta Epson LX-300+

5. Se da click dreapta pe icoana imprimantei si se selecteaza Set as Default Printer.
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Semnul “bifa” se muta pe imprimanta implicita.

Se da click dreapta pe icoana imprimantei si se apasa pe Properties.

In meniul imprimantei aparut dupa apasarea pe Properties se apasa pe Printing Preferences
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Se selecteaza Advanced:
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La Paper/Output se selecteaza la Paper Size A5 iar la Graphic se selecteaza la Print Quality 240x144 dots per inch.
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Se apasa pe OK de trei  ori  pana se inchid ferestrele.  Cu aceasta setare,  la  deschiderea unui  document pentru tiparire va
aparea ca imprimanta de baza Epson iar ca format se selecteaza A5 (bilete, retete etc).

Dispozitivul de plastic din partea stanga trebuie sa fie pus in dreptul semnului in forma de sageata cu bara.
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Cel din dreapta se poate misca, cel din stanga nu trebuie miscat.
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Schimbarea cartusului: plasticul albastru se ridica si cartusul se scoate afara.
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Cele doua picioruse trebuie fixate, astfel incat dispozitivul de plastic sa nu se miste.
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8.5 Instalare ICMed - versiunea offline 
Kitul  de  instalare  al  aplicatiei  offline  cuprinde  o  serie  de  pasi  care  trebuie  urmati  si  parcursi  de  catre  utilizator  in  vederea
instalarii pe calculatorul personal al unei versiuni de ICMed.

1. Se ruleaza executabilul „Setup.exe” cu drepturi de administrator.

2. Instalare componente suport:

In  functie  de  componentele  suport  deja  instalate  pe  calculatorul  dumneavoastra,  unul  sau  mai  multe  din  componentele
urmatoare se instaleaza automat:

a) Instalare .Net Framework 3.5. Accesati butonul „Accept”:

8.5 Instalare ICMed - versiunea offline Documentation Project 1

142

8



b) Instalare Crystal Reports. Selectati butonul "Accept"

c) Instalare Sql Server 2005 Express. Apasati butonul "Accept"
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d) Instalarea celorlalte componente mai mici. Accesati butonul "Install":

e) Instalare Internet Explorer 7. Apasati butonul "Run":

f) Continuare instalare Internet Explorer 7. Apasati butonul "Next":
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g) Conditiile si termenii de utilizare Internet Explorer 7. Selectati butonuil "I Accept":

h) Descarcare ultimele update-uri Internet Explorer 7. Daca nu aveti internet, deselectati casuta si apasati butonul "Next":
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i)  Dupa  ce  instalarea  Internet  Explorer  7  s-a  incheiat  cu  succes,  apasati  butonul  "Restart  Later"  (daca  doriti  si  instalarea
celorlalte componente).

Daca ati selectat „Restart now” atunci asteptati sa reporneasca calculatorul. Instalarea ICMed reporneste automat, insa daca
nu porneste va rugam sa rulati din nou „Setup.exe” si urmati instructiunile.

j)  Asteptati  sa  se  instaleze  si  restul  componentelor.  Aceasta  ar  putea  dura  intre  15-20  min  in  functie  de  calculatorul
dumneavoastra.

k) Instalare Silverlight 2.0. Selecati butonul „Run”:
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l) Continuare instalare Silverlight 2.0. Accesati butonul „Install now”:

m) Instalarea Silverlight 2.0 s-a incheiat cu succes:

n)  IMPORTANT:  Cand apare  aceasta  fereastra  inseamna ca  trebuie  sa  reporniti  calculatorul  pentru  a  continua instalarea.
Selectati butonul „YES”.

Dupa ce a repornit calculatorul mai rulati odata„Setup.exe” .
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3) Instalare aplicatie ICMed propriu-zisa:

a) Selectati butonul „Next”:

b) Cititi termenii si conditiile de utilizare. Selectati „I Agree” si dati apoi pe butonul „Next”:

c) Setari implicite baza de date. Apasati butonul „Next”:
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d) Alegeti folderul de instalare si apasati butonul „Next”:

e) Dezinstalare Norton Antivirus in caz ca acesta impiedica instalarea ICMed. Selectati „NU” apoi „Next”:
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f) Confirmare instalare. Selectati „Next”:

g) Instalare in progres. Asteptati:
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h) Creare utilizator ICMed offline. Completati campurile utilizator si parola cu valorile dorite. Completati „cheia de instalare”
cu cea primita (se gaseste in folderul unde este si installer-ul ICMed, fisierul “Cheie instalare ICMed - alexandra.ionescu.txt”)
, e unica per utilizator sau cabinet:

i) Instalarea s-a incheiat cu succes. Apasati butonul „Close”.

8.5 Instalare ICMed - versiunea offline Documentation Project 1

151

8



j)  Porniti  ICMed  folosind  icoana  de  pe  desktop  „ICMed.htm”  sau  din  meniu  „Start”->”All  Programs”->  „Syonic  ICMed”  ->
„ICMed.htm”

k) Introduceti userul si parola create mai sus si apasati butonul „OK”:
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