
Introducere 
Descriere 

 

Aceste documente reprezinta manualul de utilizare al modulului de rapoarte din aplicatia 

"Statistica". 

Aplicatia se bazeaza pe selectia, de catre utilizator, din sistemul de meniuri, a tipului de 

raport pe care doreste sa-l obtina. Dupa selectia raportului, utilizatorul va trebui sa 

completeze parametrii de selectie pentru obtinerea raportului (daca este cazul), de genul 

selectarea intervalului de timp sau a departamentului pentru care se doreste obtinerea 

raportului. Dupa introducerea acestor date, prin apasarea unui buton, utilizatorul va obtine 

raportul dorit. 

Raportul poate fi tiparit la imprimanta, vizualizat, sau poate fi exportat in diferite formate de 

fisiere si salvat pe disk. 

Rapoartele care se obtin in "Statistica" acopera toata aria de necesitati a unei unitati 

spitalicesti, de la activitatea interna in departamente si sectii pana la relatiile contractuale cu 

diverse case de asigurari. Pentru o mai mare usurinta in utilizare, meniul principal al 

aplicatiei si, implicit, rapoartele au fost grupate in urmatoarele categorii: 

 
Forma de selectie: 

 

 

  



 

Statistica - meniuri existente 

Statistica 

 Rapoartele descriu activitatea la nivelul spitalului, putand fi detaliata pana la nivel de 

departament si sectie, generand statistici asupra miscarilor de pacienti ( internari, 

transferuri, externari ), asupra diagnosticelor stabilite in spital precum si statistici 

generale de management. 

 Exemplu: R111,R112 - Diagnostice OMS - concordanta/neconcordanta 

In raport sunt prezentate concordantele respectiv neconcordantele intre diverse 

diagnostice OMS stabilite pentru pacienti externati, pe fiecare sectie.  

Raportul poate fi generat in doua variante: 

1. Varianta centralizat, care cuprinde urmatoarele date : 

 Sectie  

 Numar externari  

 Numar concordante  

 Numar neconcordante  

Informatiile sunt afisate grupat pe perechile de diagnostice selectate .  

2. Varianta detaliat, care cuprinde urmatoarele date:  

 Sectie  

 Neconcordante/Concordante  

 Numar curent  

 FO  

 Nume_Prenume  

 Varsta  

 CNP  

 Diagnostic 1 – primul diagnostic din pereche  

 OMS – codul OMS al "Diagnostic 1"  

 Diagnostic 2 – al doilea  diagnostic din pereche  

 OMS – codul OMS al "Diagnostic 2"  

Se face gruparea pacientilor pe perechile de diagnostice selectate, pe sectii si pe 

neconcordante/concordante.  



 

 

Forma de selectie: 

 



 

 

Casa Asigurari 

 Cuprinde toate rapoartele necesare derularii contractelor cu casele de asigurari. 

 Rapoartele cuprinse in acest meniu sunt grupate in functie de contractele derulate de 

spital: spitalizare continua, spitalizare de zi, ambulatoriu, etc 

 Exemple:  

1. Centralizator interventii chirurgicale (se acceseaza din meniul Case de Asigurari -

> Contract Spital -> Centralizatoare -> R10 – Centralizator interventii 

chirurgicale);  



 

2. Desfasurator lunar consultatii medicale(Anexa 2-a): se acceseaza din meniul Case 

de Asigurari -> Contract Ambulatoriu de Specialitate -> R93 – Desfasurator lunar 

consultatii medicale(Anexa 2-a);  

 

 

Forma de selectie: 



 

 

 

Departamente 

 Rapoartele descriu activitatea in departamente, generandu-se diverse statistici ce privesc 

pacientii examinati la nivelul acestora. 

 Exemplu:  



R18 - Activitate in departamente - Acest raport furnizeaza numarul de prezentari / examinari / 

internari pe un departament, evidentiindu-se numarul de urgente, intr-un interval dat. 

 

Forma de selectie: 

 

Parametri de selectie: 
Interval de timp - in functie de optiunea selectata reprezinta data 

prezentarii/examinarii/internarii 

Tip raport: 

 departamente - raportul va fi generat pentru departamentele selectate  
 fel departamente - raportul va fi generat pentru toate departamentele din spital 

de felurile selectate  
 tip departamente - raportul va fi generat pentru toate departamentele din spital 

de tipurile selectate  
 spital - raportul va fi generat pentru tot spitalul 

Departamente /Fel departamente / Tip departamente / Spital - lista departamentelor / 

felurilor de departamente / tipurilor de departamente; se selecteaza departamentele / 

felurile de departamente / tipurile de departamente pentru care va fi generat raportul 



 

Sectii 

 Rapoartele descriu activitatea in sectii, obtinandu-se statistici asupra miscarilor de pacienti, 

asupra regimurilor alimentare, asupra diagnosticelor de externare din sectie si a consumurilor 

efectuate pentru un pacient la nivel de sectie. 

 Exemplu: 

R28 - Foaie de miscare: 

Genereaza evidenta bolnavilor, insotitorilor, pacientilor internati o zi, pentru un interval 

specificat de timp. 

Se poate configura daca pacientii internati o zi sunt mentionati separat sau in raport. 

Raportul poate fi generat pentru o sectie, pentru un tip de sectie sau pentru tot spitalul. Daca se 

alege generarea raportului pentru intreg spitalul, pacientii vor fi grupati pe sectii.In cazul in care 

raportul se genereaza pe o sectie, atunci se poate opta intre 2 variante: raport detaliat sau 

raport centralizator. 

Raportul poate fi organizat pe perioada sau pe zile, raportul pe perioada fiind un centralizator al 

raportului pe zile. 

 

 
 
 
 
 
 



Forma de selectie: 

 
 

Parametri de selectie: 
Tip raport: 

 sectie - In acest caz raportul poate sa fie detaliat sau centralizator(raportul 
poate fi generat numai pentru un salon din sectia respectiva sau pentru toata 
sectia)  

 tip de sectie   
 spital - raportul va fi generat pentru tot spitalul 

Sectii/Tipuri sectii - lista sectiilor / tipurilor de sectii; se selecteaza sectia / tipul de sectie 

pentru care va fi generat raportul  

Interval de timp: 

 de la data - data de inceput a intervalului pentru care se va face selectia  
 la data - data de sfarsit a intervalului pentru care se va face selectia 

Tip raport: 

 grupare pe perioada - datele din raport sunt grupate pe perioada  
 grupare pe zile - datele din raport sunt grupate pe zi 

Tip raport:  

 cu internati de o zi - pacientii internati o zi sunt inclusi in raport  



 grupare fara internati de o zi - pacientii internati o zi nu sunt inclusi in raport 
Saloane - lista de saloane; se selecteaza salonul pentru care se doreste generarea 

raportului  

Tip raport:- optiune activa numai pentru raportul generat pe sectie 

 detaliat  
 centralizator 

Insotitori: 

 total  
 detaliat 

 

 

 

Registre 

 Aici se preiau datele pentru urmatoarele rapoarte: Registru Departament, Registru Sectie,  

Registru Internari  

Aceste rapoarte ofera si o functie statistica, permitand utilizatorului sa gaseasca pacientii care 

indeplinesc anumite conditii: au avut un anumit diagnostic la externare, au efectuat anumite 

proceduri, au urmat anumite medicatii etc. 

 Exemplu: 

 R42 - Registru de internari si iesiri 



 
Forma de selectie: 

 

 

Parametri de selectie: 

Interval de timp - in care se incadreaza data internarii pacientilor 

Tip spitalizare: 
 continua - raportul va fi generat pentru toate sectiile selectate de tipul 

spitalizare continua  
 de zi - raportul va fi generat pentru toate sectiile selectate de tipul spitalizare de 

zi  
 toate - raportul va fi generat pentru toate sectiile selectate indiferent de tipul 

spitalizarii  

Tip raport: 
 sectie  
 tip sectie 

Lista sectii / tipuri de sectie - lista cu bife a sectiilor / tipurilor de sectie; se vor 

bifa sectiile / tipurile de sectie pentru care se doreste generarea raportului; daca 

se bifeaza 'Toate', se vor selecta toate sectiile / tipurile de sectie, in functie de 

setarea referitoare la spitalizarea de zi 

 



 
 

Proceduri 

 Rapoartele cuprind statistici asupra executiei procedurilor medicale, intr-un departament / 

sectie / spital, grupate dupa diverse criterii si aspura consumului de materiale necesare 

acestora. 

 



 Exemplu: 

R45 - Raport proceduri pe pacienti  

Raportul furnizeaza lista pacientilor ce au efectuat cel putin una dintr-un grup de 

proceduri selectate intr-un interval specificat de timp. Lista cuprinde pacientii  care au 

efectuat proceduri in perioada specificata la generarea raportului. 

Raportul cuprinde urmatoarele informatii:  

 numar curent  

 nume si prenume pacient  

 cod prezentare  

 fisa observatii  

 data efectuarii 

 Raportul poate fi generat pentru un cabinet, pentru o sectie sau pentru tot spitalul (in 

acest caz informatiile vor fi grupate pe sectii). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forma de selectie 

 

Parametri de selectie: 

Tip raport: 

 examinare - raportul generat va cuprinde pacientii examinati  
 sectie - raportul va fi generat pentru sectia selectata  
 spital - raportul va fi generat pentru tot spitalul 

Departamente / Sectii - lista departamentelor / sectiilor ; se selecteaza departamentul / 

sectia pentru care va fi generat raportul  

Medic - lista medicilor; daca este selectat un departament / sectie, in lista medicilor vor 

aparea numai medicii din departamentul / sectia selectata, daca nu vor aparea toti 

medicii; raportul se poate genera si fara a selecta un medic, atunci luandu-se in 

considerare procedurile efectuate de toti medicii din departamentul / sectia selectata  

Interval de timp: 

 de la data - data de inceput a intervalului pentru care se va face selectia  
 la data - data de sfarsit a intervalului pentru care se va face selectia 

Tip raport:  

 dupa procedura - in raport se vor afisa denumirile procedurilor  
 dupa codul MS - in raport se vor afisa codurile MS ale procedurilor  

Selectare proceduri:  



 clasa proceduri - lista de clase proceduri ce se pot executa in departamentul 
selectat; se completeaza automat la selectarea departamentului;  

 lista de proceduri (stanga) - lista de proceduri ce se pot executa in 
departamentul selectat; se completeaza automat la alegerea unei clase de 
procedurii din lista (se afiseaza toate procedurile din clasa respectiva) sau la 
alegerea optiunii 'Toate' (se afiseaza toate procedurile );  

 campurile de cautare - cu ajutorul celor doua campuri de deasupra listei din 
stanga se poate face pozitionarea rapida in lista; la introducerea unui caracter 
sau a unui grup de caractere, in campul corespunzator codului sau denumirii, 
pozitia curenta in lista va fi deplasata pana la procedura cu codul sau denumirea 
cea mai apropiata de caracterele introduse;  

 lista de proceduri (dreapta) - lista de proceduri pentru care se va genera 
raportul;cu ajutorul butoanelor '>' (trece procedura din stanga in dreapta), '<' 
(trece procedura din dreapta in stanga), '<<' (trece toate procedurile din dreapta 
in stanga) se selecteaza procedurile pentru care se va genera raportul; este 
obligatorie selectia a cel putin o procedura;  

 



Decont 

 Rapoartele descriu activitatea financiara a spitalului, generandu-se statistici asupra incasarilor, 

serviciilor ramase neincasate, reducerilor acordate. 

 Exemplu: 

R55 - Borderou incasari  

Raportul "Borderou incasari" permite crearea unui borderou cu toate incasarile inregistrate in modulul 

Decont al aplicatiei "Spital" prin emiterea de chitante. 

Se va da posibilitatea ca sa se listeze incasarile pentru anumite tipuri de servicii medicale (proceduri 

medicale, analize medicale, medicatia administrate, materiale consumate, servicii cazare, servicii masa), 

sau pentru toate tipurile de servicii medicale. 

Se va putea selecta un department pentru care se vor lista incasarile, sau se poate alege obtinerea 

borderoului pentru tot spitalul (toate departamentele). 

In cazul in care se doreste listarea incasarilor pentru procedurile medicale prescrise, se vor putea selecta 

doar anumite proceduri, sau se pot lista incasarile pentru toate procedurile. 

Raportul va permite vizualizarea tuturor incasarilor din perioada specificata, conform selectiei facute. Se 

va lista si numele procedurii platite sau al analizei efectuate. 

 

Se vor putea vizualiza totalul incasarilor dintr-o perioada, grupate pe prezentarea pacientului. 

 

Exista posibilitatea sa se listeza doua variante ale raportului.Implicit, se va lista prima varianta (cu 

gruparea datelor dupa prezentarea pacientului). 

 

In varianta a 2-a a raportului (varianta contabilitate - grupare dupa data si nr chitanta), exista 

urmatoarele elemente diferite fata de prima varianta: 

 numarul curent se incrementeaza cu fiecare chitanta, nu cu fiecare serviciu medical prestat si 
achitat;  

 ordonarea elementelor din raport se face dupa data chitantei si numarul chitantei, in aceasta 
ordine;   

 gruparea se va face doar dupa chitanta;  
 dispare coloana cu medicul care a prestat serviciul medical respectiv;  
 dispare coloana cu tipul serviciului medical prestat - in campul nume serviciu medical, in cazul 

procedurilor medicale prescrise, se va scrie numele procedurii, iar in cazul celorlalte tipuri de 
servicii medicale prestate se va scrie numele tipului de serviciu medical prestat;  

 la finalul raportului exista o recapitulatie, in care se listeaza suma totala incasata pe fiecare tip 
de serviciu medical prestat, conform criteriilor de selectie specificate.  
Pentru serviciile medicale de tip proceduri medicale prescrise, recapitulatia de la finalul 
raportului contine si listarea, pentru fiecare de procedura medicala prescrisa din nomenclator, a 
numarului de prescrieri si a sumei totale incasate pt aceste proceduri prescrise; 

Forma de selectie: 



                 

Parametri de selectie: 
Perioada:  

 de la data - data de inceput a intervalului pentru care se va face selectia;  
 la data - data de sfarsit a intervalului pentru care se va face selectia; 

Selectare departamente - se selecteaza un department pentru care se vor lista incasarile, sau 

se poate alege obtinerea borderoului pentru tot spitalul (toate departamentele); 

Servicii prestate:  

 tipuri servicii medicale : lista de tipuri de servicii pentru care spitalul face incasari; se 
selecteaza cele ce vor intra in borderou;  

 proceduri medicale : lista de proceduri ce se pot executa in departamentul selectat; 
se completeaza automat la selectarea departamentului si a tipului de serviciu 
'proceduri medicale'; se selecteaza cele care vor fi incluse in borderou;    

Tip grupare raport:  

 dupa pacient - se vor putea vizualiza totalul incasarilor din perioada grupate pe 
prezentarea pacientului;  

 dupa data si numarul chitantei - listare grupata dupa data si nr chitanta; 

Selectare interval numere chitante - raportul va afisa chitantele al caror numar este 

cuprins in acest interval. 
Observatii: raportul nu va lista numele altor servicii medicale facturate si achitate, altele 
decat proceduri medicale prescrise si analize de laborator.  



     

Ajutor 

 



 

 Documentare: ofera posibiliatatea de cautare a unui raport dupa filtrele de cautare : 
Numar,Denumire sau Descriere.  
Lista de vizulalizare a rapoartelor cautate ofera informatiile despre calea unde se gaseste 

raportul respectiv.  

In partea inferioara a ferestrei se afiseaza o descriere amanuntita a raportului selectat din lista.  



 

 Configuratorul de rapoarte: Realizeaza cate o forma de selectare a parametrilor si ai trimite 

catre un raport.  

Modulul se ocupa exclusiv de desingul formei, executie a procedurii stocate si trimitere 

de date la raportul selectat. 



 

 

Iesire 

 Accesarea acestui meniu deschide fereastra de confirmare a actiunii de inchidere a aplicatiei. 



 

 

 

 

 

 

Raportare DRG 
Acest modul gestioneaza procesul de raportare al cazurilor externate din spitalizarea continua, atat din 

punct de vedere al verificarii foilor de observatie ale pacientiloc cat si din punctual de vedere al generarii 

fisierului de raportat la SNSPMPDSB. 

Functionalitati: 

- blocarea fiselor pacientilor care nu indeplinesc setul minim de date atat la nivelul sectiilor 

continue cat si la nivelul sectiilor de tip spitalizare de zi in vederea completarii tuturor 

informatiilor necesare in procesarea raportarii de catre SNSPMPDSB (regulile de tip „A” 

(A01-A16) aplicabile spitalizarilor in regim continuu:  A01 - Cazuri ale caror date incalca 

specificatiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient, A02 - Cazuri raportate pe 



sectii in care nu se intomeste Foaia de Observatie Clinica Generala, A03 - Cazuri cu data 

interventiei chirurgicale principale in afara intervalului de spitalizare, etc; regulile de tip „C” 

(C01-C17) aplicabile spitalizarilor in regim de zi: C01 - Cazuri sau servicii ale caror date 

incalca specificatiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient, C02 - 

Cazuri/servicii raportate din structuri in care nu se intocmeste fisa de spitalizare de zi, cu 

exceptia camerelor de garda si UPU/CPU, etc. 

- atentionarea asupra fiselor pacientilor care incalca regulile de validare impuse de 

SNSPMPDSB in vederea corectarii inregistrarilor astfel incat sa nu fie respinsi la procesarea 

fisierelor de raportare de catre Scoala Nationala(regulile de tip „B” (B01-B20): B01 - Cazuri 

cu varsta peste 124 de ani, B02 - Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile, B03 - 

Pacientii pentru care nu a fost inregistrat codul numeric personal (CNP),  B04 - Transferuri 

intraspitalicesti si reinternari in aceeasi zi sau la un interval de o zi in acelasi tip de ingrijiri, 

etc) 

- accesarea, in vederea corectarii, a fiselor blocate sau cu atentionari asupra inregistrarilor direct 

din modul 

 

- generarea de rapoarte cu evidentierea regulilor incalcate pentru fiecare pacient cu fisa blocata 

sau cu atentionare in vederea gestionarii facile a procesului de corectare a inregistrarilor. 

Acestea se pot genera atat la nivelul unei sectii cat si la nivelul medicului curant 



 

 

- importul fisierul trimis catre SNSPMPDSB pentru blocarea modificarii inregistrarilor astfel 

incat sa nu se mai intervina in mod accidental asupra datelor raportate 

- importul fisierelor de raspuns primite de la SNSPMPDSB cu evidentierea pacientilor blocati 

pentru nerespectarea regulilor de validare 

 



 

- Afisarea intr-o forma prietenoasa a inregistrarilor introduse pe pacient, grupate astfel: date 

pasaportale pacient, date despre internare, transferuri intre sectii, interventii chirurgicale sau alte 

tipuri de proceduri, diagnostice, reguli de validare incalcate 

- Afisarea pacientilor de trimis la SNSPMPDSB in perioada selectata, grupati in functie de statusul 

fiselor acestora, cu caracteristicile: valide (indeplinesc regulile , blocat (incalca regulile de validare de 

tip „A”) sau cu atentionare (incalca regulile de validare de tip „B”) 

 

 

 


