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1 Configurare aplicatie
SETARI PRELIMINARE
Configurarea corespunzatoare a setarilor regionale pe calculatorul central se face astfel:

Mergeti in Control Panel\Regional and language options\Regional Options si faceti urmatoarele
setari:
Numbers: separator de mii: ","; separator zecimal: "."
Currency: separator de mii: ","; separator zecimal: "."
Date: format data: "MM/dd/yyyy" sau "M/d/yyyy"

1.1

Setare spital si sectii

Din meniul aplicatiei se alege <<Setari/Spitale>> si va apare macheta <<Gestiune spital>>.
Operatia este permisa numai pentru utilizatorul „drgadmin”.

In aceasta macheta se configureaza spitalele si sectiile disponibile ulterior in macheta de
completare FOCG.
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Urmatoarele informatii sunt obligatorii la nivel de spital: selectarea spitalului si a numarului de
paturi. Proprietatea Implicit poate fi selectata optional. In acest caz spitalul respectiv va fi setat
automat in macheta de completare FOCG. Este recomandata setarea unui spital implicit, evitand
astfel necesitatea de a mai completa ulterior inca un camp.
Imediat dupa deschiderea acestei ferestre, inainte de a incepe introducerea datelor utilizatorul are
la dispozitie 2 variante:
1. completarea informatiilor despre un spital nou, cu sectiile existente la nivelul acestuia;
2. editarea datelor despre un spital salvat anterior in baza de date, inclusiv adaugarea unor
sectii noi pentru spitalul respectiv, eliminarea unora salvate anterior, sau modificarea
modelului de finantare.
1. Daca se opteaza pentru completarea informatiilor despre un spital nou, utilizatorul va
completa informatiile despre spital si sectiile existente in cadrul acestuia. Pe masura ce se
completeaza date butonul Cauta devine inactiv. Aceasta pentru a obliga utilizatorul sa decida in
privinta datelor introduse: salveaza datele in baza de date, daca acest lucru este posibil (butonul
Salveaza), sau renunta la operatia curenta (butonul Renunta)
Setarea sectiilor se realizeaza in tabelul „Lista Sectii”: coloana sectie afiseaza o lista
derulanta continand nomenclatorul de sectii, din care se selecteaza sectia dorita, numarul sectiei
se completeaza manual, Modelul de finantare se selecteaza in cadrul coloanei Tip Finantare
sectiei, iar utlima coloana permite definirea sectiei implicite care va fi setata in machea de
completare informatii FOCG (True, bifat semnifica o sectie implicita). Desi pe interfata
operatorul poate selecta mai multe sectii ca fiind implicite, la salvarea datelor se verifica acest
lucru, situatie in care operatorul este avertizat sa pastreze numai o sectie implicita. In concluzie,
NUMAI UN SINGUR SPITAL SI O SECTIE pot fi bifate implicit la un moment dat pe un
calculator.
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Daca datele au fost completate corect, operatia de salvare a datelor se poate finaliza prin apasarea
butonului Salveaza.
Daca datele au fost completate eronat, operatia de salvare nu se finalizeaza si este afisat
operatorului un mesaj de eroare care indica cauza erorilor:
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Astfel operatorul poate corecta erorile existente si opta ulterior pentru salvarea datelor in baza de
date.
In cazul in care datele au fost introuse corect, salvarea acestora se finalizeaza si operatorul este
instiintat despre incheierea operatiei.
Fereastra ramane in continuare in modul editare, operatorul avand optiunea de a efectua corectii
daca este cazul, asupra sectiilor, modelului de finantare, Nr paturi, Implicit.

In cazul in care se doreste stergerea unei sectii, acest lucru nu se realizeaza prin stergerea
manuala a informatiilor din fiecare coloana, ci prin selectarea randului respectiv, cu mouse-ul pe
prima coloana ce afiseaza numarul de ordine, si click dreapta in acea celula. Este afisat un meniu
din care se selecteaza optiunea „Delete”:

Aceasta operatie nu elimina imediat sectia respectiva din baza de date. Realizeaza numai un
marcaj de stergere al sectie respective, operatorul avand la dispozitie optiunea de a reveni asupra
stergerii liniei respective, intr-un mod similar celui in care a fost realizata stergerea, dar utilizand
optiunea „Undelete”.
Operatiile de editare asupra datelor vor reactiva butoanele Salveaza, Renunta, situatie in care in
functie de optiunea utilizatorului se realizeaza operatia corespunzatoare in baza de date.
Dupa salvarea datelor, sectia marcata pentru steregere va fi eliminata definitiv din tabel si din
baza de date. Pot fi sterse oricate sectii la un moment dat din baza de date, prin operatia descrisa
mai sus efectuata pe rand asupra fiecarei sectii dorite a fi sterse.
2. Daca utilizatorul doreste sa editeze informatii salvate anterior in baza de date, are la
dispozitie butonul Cauta prin intermediul caruia va realiza cautarea informatiilor in baza de date
si va incarca datele in interfata. Selectarea butonului Cauta afiseaza o fereastra de selectie
informatii:
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Pentru afisarea informatiilor disponibile in aceasta fereastra se utilizeaza butonul Cauta,
stanga, jos, care va afisa informatii despre toate spitalele pentru care se colecteaza date:

Selectand spitalul dorit si efectuand un dublu-click cu mouse-ul pe spitalul dorit se obtine
incarcarea datelor in macheta principala, inclusiv datele despre sectiile configurate:
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Operatorul poate opta pentru analiza corectitudinii datelor introduse, modificari, sau chiar pentru
stergerea spitalului impreuna cu sectiile configurate, daca nu sunt introduse deja documente
FOCG asociate acestui spital.
In cazul in care utilizatorul opereaza modificari asupra datelor, butoanele Salveaza si Renunta
se activeaza, operatia de salvare a modificarilor avand loc numai daca utilizatorul salveaza aceste
modifcari prin intermediul butonului Salveaza. In cazul stergerii unui spital, se solicita un mesaj
suplimentar de confirmare din partea utilizatorului:
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Daca aceste lucru este posibil, operatia de stergere elimina din baza de date toate aceste
informatii si in plus goleste fereastra de informatiile existente.
Butonul Adauga este utilizat atunci cand este activ pentru a pregati fereastra pentru introducerea
datelor despre un nou spital, similar situatiei in care ferestra este deschisa prin intermediul
meniului.
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1.2

Setare lista medici

Din meniul aplicatiei se alege <<Setari/Medici>> si va apare macheta <<Gestiune medici>>.
Operatia este permisa numai pentru utilizatorul „drgadmin”.

In aceasta macheta se completeaza informatiile despre medici utilizate ulterior in macheta de
completare FOCG.

Urmatoarele informatii sunt obligatorii: Nume medic, Cod Parafa si Specialitate.
Imediat dupa deschiderea acestei ferestre, inainte de a incepe introducerea datelor utilizatorul are
la dispozitie 2 variante:
1. completarea informatiilor despre un medic nou;
2. editarea datelor despre un medic salvat anterior in baza de date
1. Daca se opteaza pentru completarea informatiilor despre un medic nou, utilizatorul va
completa informatiile despre acesta. Pe masura ce se completeaza date butonul Cauta devine
inactiv. Aceasta pentru a obliga utilizatorul sa decida in privinta datelor introduse: salveaza
datele in baza de date, daca acest lucru este posibil (butonul Salveaza), sau renunta la operatia
curenta (butonul Renunta)
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Daca datele au fost completate corect, operatia de salvare a datelor se poate finaliza prin apasarea
butonului Salveaza.
Daca datele au fost completate eronat, operatia de salvare nu se finalizeaza si este afisat
operatorului un mesaj de eroare care indica cauza erorilor:

Astfel operatorul poate corecta erorile existente si opta ulterior pentru salvarea datelor in baza de
date.
In cazul in care datele au fost introduse corect, salvarea acestora se finalizeaza si operatorul este
instiintat despre incheierea operatiei.
Fereastra ramane in continuare in modul editare, operatorul avand optiunea de a efectua corectii,
daca este cazul, asupra datelor introduse.

Operatiile de editare asupra datelor vor reactiva butoanele Salveaza, Renunta, situatie in care in
functie de optiunea utilizatorului se realizeaza operatia corespunzatoare in baza de date.
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2. Daca utilizatorul doreste sa editeze informatii salvate anterior in baza de date, are la
dispozitie butonul Cauta prin intermediul caruia va realiza cautarea informatiilor in baza de date
si va incarca datele in interfata. Selectarea butonului Cauta afiseaza o fereastra de selectie
informatii:

Pentru afisarea informatiilor disponibile in aceasta fereastra se utilizeaza butonul Cauta,
stanga, jos, care va afisa informatii despre medicii disponibili in baza de date a aplicatiei:

Selectand medicul dorit si efectuand un dublu-click cu mouse-ul pe acesta se obtine incarcarea
datelor in macheta principala:
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Operatorul poate opta pentru analiza corectitudinii datelor introduse, modificari, sau chiar pentru
stergerea medicului, daca nu sunt introduse deja documente FOCG asociate acestuia.
In cazul in care utilizatorul opereaza modificari asupra datelor, butoanele Salveaza si Renunta
se activeaza, operatia de salvare a modificarilor avand loc numai daca utilizatorul salveaza aceste
modifcari prin intermediul butonului Salveaza. In cazul stergerii unui medic, se solicita un mesaj
suplimentar de confirmare din partea utilizatorului:

Daca aceste lucru este posibil, operatia de stergere elimina din baza de date toate aceste
informatii si in plus goleste fereastra de informatiile existente.
Butonul Adauga este utilizat atunci cand este activ pentru a pregati fereastra pentru introducerea
datelor despre un nou medic, similar situatiei in care ferestra este deschisa prin intermediul
meniului.
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1.3

Setare utilizatori

Din meniul aplicatiei se alege <<Setari/Utilizatori>> si va apare macheta <<Utilizatori>>.
Operatia este permisa numai pentru utilizatorul „drgadmin”.

In aceasta macheta se configureaza utilizatorii aplicatiei si se pot vizualiza informatii privind
accesul utilizatorilor respectivi la informatiile stocate in baza de date.

Aplicatia utilizeaza doua categorii de utilizatori: „Administrator” si „Utilizator”. In prima
categorie se incadreaza utilizatorul predefinit „drgadmin”, al carui nume nu mai poate fi editat,
parola predefinita „drgadmin” fiind insa editabila. Este recomandata modificarea parolei acestui
utilizator. Se recomanda de asemenea crearea unor conturi de utilizatori pentru fiecare utilizator
care utilizeaza aplicatia.
Urmatoarele informatii sunt obligatorii pentru utilizatori: numele utilizatorului si parola acestuia.
Imediat dupa deschiderea acestei ferestre, inainte de a incepe introducerea datelor utilizatorul are
la dispozitie 2 variante:
1. completarea informatiilor despre un utilizator nou;
2. editarea datelor despre un utilizator salvat anterior in baza de date.
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1. Daca se opteaza pentru completarea informatiilor despre un utilizator nou, utilizatorul
„drgadmin” va completa informatiile despre noul utilizator. Pe masura ce se completeaza date
butonul Cauta devine inactiv. Aceasta pentru a obliga utilizatorul sa decida in privinta datelor
introduse: salveaza datele in baza de date, daca acest lucru este posibil (butonul Salveaza), sau
renunta la operatia curenta (butonul Renunta)

Daca datele au fost completate corect, operatia de salvare a datelor se poate finaliza prin apasarea
butonului Salveaza.
Daca datele au fost completate eronat, operatia de salvare nu se finalizeaza si este afisat
operatorului un mesaj de eroare care indica cauza erorilor:

Astfel operatorul poate corecta erorile existente si opta ulterior pentru salvarea datelor in baza de
date.
In cazul in care datele au fost introuse corect, salvarea acestora se finalizeaza si operatorul este
instiintat despre incheierea operatiei.
Fereastra ramane in continuare in modul editare, operatorul avand optiunea de a efectua corectii
daca este cazul.
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Operatiile de editare asupra datelor vor reactiva butoanele Salveaza, Renunta, situatie in care in
functie de optiunea utilizatorului se realizeaza operatia corespunzatoare in baza de date.
2. Daca utilizatorul doreste sa editeze informatii salvate anterior in baza de date, are la
dispozitie butonul Cauta prin intermediul caruia va realiza cautarea informatiilor in baza de date
si va incarca datele in interfata. Selectarea butonului Cauta afiseaza o fereastra de selectie
informatii:

Pentru afisarea informatiilor disponibile in aceasta fereastra se utilizeaza butonul Cauta,
stanga, jos, care va afisa informatii despre toti utilizatorii configurati pentru a utiliza aplicatia
DRG National 2008:
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Selectand utilizatorul dorit si efectuand un dublu-click cu mouse-ul pe acesta se obtine
incarcarea datelor in macheta principala, inclusiv informatii despre momentele de timp in care
utilizatorul a accesat aplicatia:
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Operatorul poate opta pentru analiza corectitudinii datelor introduse, modificari, sau chiar pentru
stergerea utilizatorului, daca nu sunt introduse deja documente FOCG asociate acestuia.
In cazul in care utilizatorul opereaza modificari asupra datelor, butoanele Salveaza si Renunta
se activeaza, operatia de salvare a modificarilor avand loc numai daca utilizatorul salveaza aceste
modificari prin intermediul butonului Salveaza. In cazul stergerii unui utilizator, se solicita un
mesaj suplimentar de confirmare din partea utilizatorului:

Daca aceste lucru este posibil, operatia de stergere elimina din baza de date toate aceste
informatii si in plus goleste fereastra de informatiile existente.
In cazul utilizatorului „drgadmin” nu se poate modifica decat parola asociata acestuia. De
asemenea nu este permisa stergerea acestui utilizator, butonul Sterge fiind inactiv.
Butonul Adauga este utilizat atunci cand este activ pentru a pregati fereastra pentru introducerea
datelor despre un nou utilizator, similar situatiei in care ferestra este deschisa prin intermediul
meniului.

2 Spitalizare zi
2.1

Completare documente FOSZ

Dupa configurarea informatiilor despre spital, sectii si medici se poate trece la completarea
SMDPZ. Din meniul aplicatiei se alege <<Fisa pacienti>> si va apare macheta <<Fisa pacient
>>. Operatia este permisa tuturor utilizatorilor.
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Fereastra de completare informatii SMDPZ este structurata in urmatoarele componente:
informatii specifice episodului de spitalizare, care se completeaza in partea stanga a interfetei si
pacientului (sectiunea date generale:)

Caz_ID

Spital
Data şi ora deschidere
fisa

Secţie
Data si ora inchidere fisa
NFO/NFUPU

Nume

Acest camp identifica unic fiecare fisa a unui pacient in
baza de date; este generat de sistem la introducerea
datelor baza de date si nu mai este modificat ulterior cand
fisa pacient este supusa unor corectii.
Denumirea spitalului Dvs, in care a fost EXTERNAT
pacientul
Introduceti data si ora deschiderii fisei, in formatul
ZZ/LL/AAAA pentru data si in formatul de 24 ore pentru
ora (hh/mm). Programul nu va permite sa introduceti o
data de internare mai mare decat data curenta setata in
computer. Este necesar deci ca sa setati corect data si ora
computerului pe care lucrati.
Alegeti din listă sectia in care a fost INTERNAT pacientul,
in formatul Denumire sectie – Numar sectie – Cod sectie
Introduceti data si ora externarii, ca mai sus. Se va
calcula automat numarul de zile de spitalizare
Introduceti numarul fisei de spitalizare de zi. Acesta nu
poate fi mai mare de 999999 (are maxim 6 cifre) si e unic
pe spital si an
Introduceti numele pacientului. Indiferent cum scrieti,
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Prenume
Situaţii speciale

Tip finantare

Pacient finalizat
Medic curant

Selectat pentru export
Stare înregistrare

Ord. 1782

UPU/CPU

CNP

Data naşterii
Sex
Judet

Localitate

Strada şi numarul străzii

acesta este completat de program cu majuscule.
Introduceti prenumele pacientului. Indiferent cum scrieti,
acesta este completat de program cu majuscule.
Se completeaza numai in cazul in care pacientul a fost
internat din motive care tin de: Accident rutier, Suspiciune
de accident de munca, Suspiciune de boala profesionala,
vatamari corporale
Are disponibile valorile:
- Caz rezolvat
- Serviciu
Bifarea acestui camp certifica faptul ca fisa pacientului
este introdusa complet in baza de date
Specificati medicul curant responsabil de pacient pe
durata spitalizarii acestuia si de calitatea datelor introduse
in documentul FOSZ
Bifarea acestui camp permite exportul manual al fisei
respective.
Acest camp se seteaza de catre utilizator si arata starea
inregistrarii in diferite faze ale schimbului de date intre
spital si SNSPMS pana in momentul validarii sau anularii.
Acest camp poate avea patru valori: Normala, Cerere de
validare, Anulata si Anulata si Cerere de retransmitere.
Se bifeaza numai pentru fisele de spitalizare de zi, caz
rezolvat sau serviciu, nu se bifeaza pentru structurile
UPU /CPU sau camerele de garda care raporteaza conform
ord 1706/2006
Se bifeaza numai pentru fisele raportate conf. ord.
1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor
Completati Codul Numeric Personal al pacientului, format
din 13 cifre. Aplicatia valideaza dupa algoritmi de validare
CNP corectitudinea CNP-ului completat, completand
automat data nasterii si sexul pacientului
Introduceti data nasterii pacientului in formatul
ZZ/LL/AAAA
Alegeti cu mouse-ul dintre cele doua optiuni, Masculin sau
Feminin
Alegeti din lista derulanta judetul de domiciliu al
pacientului.
Nu este obligatoriu in cazul in care a fost bifata optiunea
UPU/CPU. In aceasta situatie apare implicit valoarea “NA”.
Alegeti localitatea de domiciliu. Odata ce ati selectat un
judet, vor fi disponibile pentru selectie numai localitatile
din cadrul judetul respectiv, pana la nivel de sat. Dupa
selectare, in dreapta apare un caracter ‘u’ sau ‘r’ - urban
sau rural
In cazurile speciale in care aceasta informatie nu este
cunoscuta se completeaza judetul si localitatea spitalului.
Nu este obligatoriu in cazul in care a fost bifata optiunea
UPU/CPU. In aceasta situatie apare implicit valoarea “NA”.
Introduceti numele şi numarul străzii; este o informatie
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Nivel instruire

Ocupatie

Tip cetatenie

Cetatenie
Statut asigurat

Tip asigurare CNAS

CAS
Tip Serviciu UPU
Tip caz rezolvat

Caz rezolvat chirurgical

Caz rezolvat medical

Criteriu internare

Tip internare

optionala, utilia in realizarea unor analize in cadrul CCESS
din SNSPMS.
Alegeti nivelul de instruire.
Nu este obligatoriu in cazul in care a fost bifata optiunea
UPU/CPU. In aceasta situatie apare implicit valoarea
“Nespecificat”.
Alegeti ocupatia pacientului.
Nu este obligatoriu in cazul in care a fost bifata optiunea
UPU/CPU. In aceasta situatie apare implicit valoarea
“Nespecificat”.
Alegeti tipul de cetatenie
- romana
- straina
- cetatenie dubla
Nu este obligatoriu in cazul in care a fost bifata optiunea
UPU/CPU. In aceasta situatie apare implicit valoarea “NA”.
Alegeti cetatenia pacientului, numai in cazurile acest lucru
este necesar
Alegeti statutul asiguratului
– Asigurat CNAS
– Asigurare voluntară
– Neasigurat
Nu este obligatoriu in cazul in care a fost bifata optiunea
UPU/CPU. In aceasta situatie apare implicit valoarea “NA”.
Alegeti tipul asigurarii CNAS:
- Obligatorie
- Facultativa (nu mai este valabila incepand cu
01.06.2014)
- Eurocard
- Acord international
Alegeti tipul de Casa de Asigurari de Sanatate de care
apartine pacientul
Se selecteaza numai in cazul in care este bifata optiunea
UPU/CPU.
Alegeti tipul cazului rezolvat :
-Medical
-Chirurgical
Se selecteaza numai in cazul in care este selectat Tip caz
rezolvat = ‘caz rezolvat’
Se poate completa numai pentru Tip finantare = ‘caz
rezolvat’ si in campul Tip caz rezolvat a fost aleasa
valoarea ‘chirurgical’.
Se poate completa numai pentru Tip finantare = ‘caz
rezolvat’ si in campul Tip caz rezolvat a fost aleasa
valoarea ‘medical’.
Se alege o valoare din lista.
Este un camp obligatoriu.
In cazul in care a fost bifata optiunea UPU/CPU, va fi
selectata automat valoarea ‘urgente medico-chirurgicale,
ce necesita supravegherea’.
Se alege o valoare din lista.
Nu este obligatoriu in cazul in care a fost bifata optiunea
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Serie BI

Numar BI

Data vizita

UPU/CPU. In aceasta situatie apare implicit valoarea “NA”.
Introduceti seria biletului de internare. Acesta nu poate fi
mai mare de 5 caractere.
Este obligatoriu numai pentru Tip internare = ‘bilet de
internare de la medicul de familie/medicul specialist’.
Introduceti numarul biletului de internare. Acesta nu
poate fi mai mare de 10 caractere.
Este obligatoriu numai pentru Tip internare = ‘bilet de
internare de la medicul de familie/medicul specialist’.
Se completeaza data vizitei, in formatul ZZ/LL/AAAA.
Programul nu va permite sa introduceti o data de
internare mai mare decat data curenta setata in
computer. Este necesar deci ca sa setati corect data si ora
computerului pe care lucrati.Se poate completa o
descriere a viziei. Nu este obligatoriu de completat
aceasta descriere.
Prima vizita trebuie sa fie deschisa in ziua deschiderii fisei
pacientului.
Pentru a raporta o vizita, aceasta trebuie inchisa. Verificati
in Detalii Vizita daca Data sfarsit vizita este consemnata.

Fisa spitalizare zi – permite introducerea, editarea si stergerea informatiilor privind cazurile
de spitalizare de zi, intr-un mod identic celui de la spitalizarea continua. In ceea ce priveste
procedurile, serviciile, si analizele de laborator efectuate, acestea se colecteaza prin selectarea
unei vizite si accesarea butonului Detalii Vizita.
-

Diagnostice: in aceasta sectiune se completeaza informatii despre bolile diagnosticate
pacientului: diagnostic la internare, la externare (Principal 1 si eventual Principal 2,
conform procedurilor de completare a dagnosticului), diagnostice secundare si/sau
complicatii.

-

Proceduri: in aceasta sectiune se completeaza informatii cu privire la tratamentul aplicat
pacientului, procedurile efectuate.
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-

Analize laborator vizita: in aceasta sectiune se completeaza informatii cu privire la
analizele de laborator efectuate pacientului.
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Servicii: in aceasta sectiune se completeaza informatii cu privire la tipul de servicii efectuate
pacientului.
Nu se pot asocia servicii diferite pe aceeasi fisa sau in aceeasi vizita, cu exceptia celor din
categoria B3.1
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2.2 Vizualizare fise pacient
Vizualizare pacienti - permite definirea unui unui criteriu si afisarea informatiilor specifice
acestui tip de spitalizare, cat si exportul datelor intr-un format compatibil Microsoft Excel.
Datele listate sunt asociate tuturor tabelelor care stocheaza informatii specifice acestui tip de
spitalizare.
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2.3 Operatii FSZ
Prin intermediul acestui meniu sunt disponibile 2 operatii care se pot efectua asupra
documentelor FOCG stocate in baza de date:
- Selectie manuala Fise pacient pentru export – meniul <Operatii FSZ/Selectie manuala
export>: este posibila astfel selectarea unor documente FSZ care indeplinesc criteriul de
selectie specificat pentru operatia de selectare manuala in vederea exportului din baza de
date.

Odata afisate aceste inregistrari prin intermediul butonului „Afiseaza” coloana Select export
este activa, afisand informatii despre flagul „Selectat pentru export” de tipul True, pentru
foile care sunt marcate deja pentru aceasta operatie si False, pentru potentialele documente
FSZ selectabile manual pentru export.
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Pentru a deselecta manual o foaie de observatie selectata pentru export sau pentru a selecta
manual una neselectata anterior, este recomandata utilizare mouse-ului, ca solutie cea mai
rapida pentru aceasta operatie. Astfel prin dublu click pe o foaie selectata anterior pentru
export se obtine editarea acestei coloane, informatia din randul si coloana respectiva fiind
marcate astfel,
utilizatorul putand opta pentru deselectarea foii de observatie afisate,
in timp ce pe o foaie neselectata anterior pentru export se obtine editarea acestei coloane,
informatia din randul si coloana respectiva fiind marcate ca mai jos:
In aceasta situatie utilizatorul poate marca ca Selectat pentru export documentul respectiv,
selectand casuta de afisare selectata:
Odata selectate aceste cazuri, utilizatorul poate salva informatiile despre toate documentele
selectate | deselectate apasand butonul <Salveaza>. Daca utilizatorul inchide macheta
curenta sau apasa inca odata butonul „Afiseaza”, informatiile modificate se vor pierde, caz in
are la incercarea ulterioara a acestei interfete si la apasarea butonului ”Afiseaza” sunt afiste
informatii anterioare vechii stari a indicatorului „Selectat pentru export” .
- Deselectare FSZ meniul <Operatii FSZ/Deselectare FSZ>; operatia accesibila
numai utilizatorului „drgadmin” permite anularea flagului „Selectat pentru Export”
pentru toate documentele FSZ existente in baza de date si marcate anterior cu acest
flag. Este necesara o confirmare suplimentara din partea utilizatorului care ruleaza
aceasta operatie:

Daca utilizatorul accepta confiramarea solicitata, toate documentele FSZ din baza de date
sunt marcate ca „NESELECTAT pentru export”:
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2.4 Export intern fise pacienti
In cadrul acestei sectiuni sunt realizate operatii de transfer date intre sectiile spitalului, in vederea
centralizarii acestora pe un calculator la nivel central.
Din meniul aplicatiei se alege <<Transfer/Export intern fise pacienti>> si va apare macheta
<<Export intern pentru transfer date intre sectii si baza de date centrala>>. Operatia este
permisa numai pentru utilizatorul „drgadmin”.
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Operatia de export intern genereaza un fisier Microsoft Access avand ca model fisierul
„FisierExportIntern_Template.mdb” instalat de aplicatia de instalare in directorul Export.
Aplicatia utilizeaza o configurare predefinita pentru calea implicita in care se creaza fisierele de
tip export intern utilizate apoi pentru preluare date pe alte calculatoare. Aceasta setare este
stocata in fisierul init.xml in variabila MyExport.
Aplicatia permite utilizarea unui criteriu de selctie pentru documentele FSZ exportate. Se poate
realiza exportul de date in 2 moduri;
- in baza criteriului format din campurile: Data inchidere fisa, interval externare, pentru
spitalul afisat; este modul afisat implicit la deschiderea ferestrei.
- numai documentele FSZ selectate manual pentru export, situatie in care intervalul de
externare este ignorat:
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Butonul Afiseaza listeaza documentele FSZ care se vor exporta. In scopul accelerarii afisarii
informatiilor, numai coloanele semnificative din documentul FSZ sunt afisate: CazID, NFO,
DataDeschidereFisa, DataInchidereFisa, SectieExternare:

Prin click repetat pe coloana dorita se obtine ordonarea ascendenta | descendenta a datelor
afisate. Dupa operatia de vizualizare a informatiilor care se vor exporta, se inchide aceasta
fereastra utilizand butonul X din partea dreapta sus a interfetei. Operatia de Export date se
realizeaza utilizand butonul Export.
Operatia incepe prin a crea o copie a fisierului FisierExportIntern_Template.mdb, cu denumirea
„FisierExportIntern_Versiunea1_ZZ.LL.AAAA_ZZ.LL.AAAA___DataCurenta.mdb”,
unde
ZZ.LL.AAAA reprezinta intervalul in care se incadreaza foile de externare exportate. In prima
etapa a acestui proces se copiaza urmatoarele nomenclatoare configurate local: ListaMedici,
Lista_Sectii___Filtrat (contine sectiile setate local in baza de date utilizata curent),
Lista_Spitale___Filtrat (contine spitalele setate local in baza de date utilizata curent). Daca
operatia se finalizeaza cu succes, incepe exportul propriu zis al documentelor FSZ listate
vizualizate in prealabil. Inainte de a detalia procedura de export propriu-zisa sunt necesare o
serie de proceduri cu privire la nomenclatoarele transferate:
- Nu se transfera Lista de utilizatori, toate documentele FSZ fiind trecute in contul
utilizatorului „drgadmin”. Aceasta deoarece pot fi creati utilizatori locali pe unele
sisteme, altii decat cei definiti in baza de date a spitalului. Se poate intalni situatia in care
Utilizatorul „Ion” sa aiba asignat un Id 5 pe un calculator, in timp ce pe alt calculator
Utilizatorul „Vasile” sa aiba asignat acelasi Id. Nu este posibila garantarea asignarii unor
Id-uri diferite, deoarece aplicatia este proiectata sa functioneze atat in mediu desktop, cat
si distribuit, caz in care baza de date este stocata pe un calculator mai puternic denumit in
continuare Server.
- Nu se transfera informatiile privind configuarea ca implicit pentru spital sau sectie,
deoarece este posibil ca aceste informatii sa aiba alte setari pe calculatorul destinatie, caz
in care operatia ulterioara de import ar afecta setarile efectuate pe calculatorul destinatie.
Odata incheiata detalierea procedurii de transfer a datelor despre nomenclatoare, incepe
procesul de export date propriu-zis. Metoda aleasa pentru aceasta operatie este una de tip „Foaie
cu Foaie”. Aceasta deoarece preactic, in baza de date a aplicatiei DRG National se pot transfera
prin alte mijloace date provenind din bazele de date ale altor furnizori de aplicatii la nivelul
spitalului. Metoda garanteaza continuarea exportului, imediat dupa aparitia unui document FSZ
care nu poate fi exportat. In aceasta din urma situatie, un mesaj continand textul erorii este scris
in fisierul „ExportFSZ_erori.txt” din directorul Log al aplicatiei:
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Pentru sisteme neperformante este posibil ca aceasta operatie sa fie foarte consumatoare de timp,
in situatia in care se exporta foi de observatie de ordinul miilor.
De remarcat ca in partea dreapta jos a interfetei este afisat numarul pacientilor exportati. Daca
cele doua cifre nu coincid este necesara consultarea fisierului „ExportFSZ_erori.txt” din
directorul Log al aplicatiei.
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In acest moment fisierul de acest tip este complet generat si poate fi utilizat in diferite scopuri.

2.5 Export cu criptare catre SNSPMS
In cadrul acestei sectiuni sunt realizate operatii de generare SMDPZ in scopul transferului sau
catre CCESS din SNSPMS.
Din meniul aplicatiei se alege <<Transfer/Export cu criptare catre SNSPMS>> si va apare
macheta <<Export cu criptare pentru SNSPMS>>. Operatia este permisa numai pentru
utilizatorul „drgadmin”.
Foarte important: Tipul de finantare asociat cazurilor raportate este preluat din configurarea
curenta a sectiilor. Verificati inainte de a realiza aceasta operatie setarea tipului de finantare, mai
ales ca prin preluari de date de pe alte calculatoare, prin operatia <<Import intern Fise
pacienti>>, in anumite cazuri informatiile despre modelul de finantare setat pe calculatorul
central poate fi suprascrise cu cele de pe sectii, continute in fisierul intern.
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Operatia de export intern genereaza un fisier Microsoft Access avand ca model fisierul
„FisierExportSMDP_Template.mdb” instalat de aplicatia de instalare in directorul Export.
Aplicatia utilizeaza o configurare predefinita pentru calea implicita in care se creaza fisierele de
tip export cu criptare catre SNSPMS utilizate. Aceasta setare este stocata in fisierul init.xml in
variabila MyExport.
Aplicatia permite utilizarea unui criteriu de selectie pentru documentele FSZ exportate. Se poate
realiza exportul de date in 2 moduri;
- in baza criteriului format din campurile: data inchidere fisa, interval externare, pentru
spitalul afisat; este modul afisat implicit la deschiderea ferestrei.
- numai documentele FSZ selectate manual pentru export, situatie in care intervalul de
externare este ignorat:
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Un aspect important este legat de faptul ca indiferent de modalitatea de a face exportul, numai
fisele de observatie finalizate se iau in considerare. Butonul Afiseaza listeaza documentele
FOCG care se vor exporta. In scopul accelerarii afisarii informatiilor, numai coloanele
semnificative din documentul FOCG sunt afisate: CazID, NFO, DataInternare, SectieInternare,
DataExternare, SectieExternare:

Prin click repetat pe coloana dorita se obtine ordonarea ascendenta | descendenta a datelor
afisate. Dupa operatia de vizualizare a informatiilor care se vor exporta, se inchide aceasta
fereastra utilizand butonul X din partea dreapta sus a interfetei. Operatia de Export date se
realizeaza utilizand butonul Export.
Aplicatia incepe prin a crea o copie a fisierului FisierExportIntern_Template.mdb, cu denumirea
„FisierExportIntern_Versiunea1_ZZ.LL.AAAA_ZZ.LL.AAAA___DataCurenta.mdb”,
unde
ZZ.LL.AAAA reprezinta intervalul in care se incadreaza foile de externare exportate. In prima
etapa a acestui proces se copiaza urmatoarele nomenclatoare configurate local: ListaMedici,
Lista_Sectii___Filtrat (contine sectiile setate local in baza de date utilizata curent),
Lista_Spitale___Filtrat (contine spitalele setate local in baza de date utilizata curent). Daca
operatia se finalizeaza cu succes, incepe exportul propriu zis al documentelor FSZ listate
vizualizate in prealabil. Inainte de a detalia procedura de export propriu-zisa sunt necesare o
serie de proceduri cu privire la nomenclatoarele transferate:
- Nu se transfera Lista de utilizatori, toate documentele FSZ fiind trecute in contul
utilizatorului „drgadmin”. Aceasta deoarece pot fi creati utilizatori locali pe unele
sisteme, altii decat cei definiti in baza de date a spitalului.
- Nu se transfera informatiile privind configuarea ca implicit pentru spital sau sectie,
deoarece este posibil ca aceste informatii sa aiba alte setari pe calculatorul destinatie, caz
in care operatia ulterioara de import ar afecta setarile efectuate pe calculatorul destinatie.
Odata incheiata detalierea procedurii de transfer a datelor despre nomenclatoare, incepe
procesul de export date propriu-zis. Metoda aleasa pentru aceasta operatie este una de tip „Foaie
cu Foaie”. Aceasta deoarece practic, in baza de date a aplicatiei DRG National se pot transfera
prin alte mijloace date provenind din bazele de date ale altor furnizori de aplicatii la nivelul
spitalului. Metoda garanteaza continuarea exportului, imediat dupa aparitia unui document FSZ
care nu poate fi exportat. In aceasta din urma situatie, un mesaj continand textul erorii este scris
in fisierul „ExportFSZ_erori.txt” din directorul Log al aplicatiei:
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Pentru sisteme neperformante este posibil ca aceasta operatie sa fie foarte consumatoare de timp,
in situatia in care se exporta foi de observatie de ordinul miilor.
De remarcat ca in prtea dreapta jos a interfetei este afisat numarul pacientilor exportati. Daca
cele doua cifre nu coincid este necesara consultarea fisierului „ExportFSZ_erori.txt” din
directorul Log al aplicatiei.
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In acest moment fisierul de acest tip este complet generat si va fi criptat si transmis catre CCESS
din SNSPMS. Se recomanda deschiderea si verificarea datelor exportate: Numar de cazuri,
diagnostice, proceduri etc.

2.6 Import intern fise pacienti
Prin intermediul acestei ferestre se preiau date generate de pe calculatoare situate in diverse sectii
ale spitalului, in vederea centralizarii acestora pe un calculator la nivel central.
Din meniul aplicatiei se alege <<Transfer/Import intern fise pacienti>> si va apare macheta
<<Export intern pentru transfer date intre sectii si baza de date centrala>>. Operatia este
permisa numai pentru utilizatorul „drgadmin”.

Se recomanda copierea fisierelor de tip export intern in catalogul Import in care este instalata
aplicatia.
Exista mai multe optiuni ce pot influenta importul datelor din fisierul selectat:
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-

Configurarea intervalului in care se incadreaza data de externare;
Suprascrierea foilor existente sau pastrarea acestora:
Suprascrierea informatiilor despre medici.
Suprascrierea sectiilor.
Butonul Afiseaza listeaza documentele FSZ care se vor importa. In scopul accelerarii
afisarii informatiilor, numai coloanele semnificative din documentul FSZ sunt afisate:
CazID, NFO, DataDeschidereFisa, DataInchidereFisa, SectieExternare:

Prin click repetat pe coloana dorita se obtine ordonarea ascendenta | descendenta a datelor
afisate. Dupa operatia de vizualizare a informatiilor care se vor exporta, se inchide aceasta
fereastra utilizand butonul X din partea dreapta sus a interfetei. Operatia de Export date se
realizeaza utilizand butonul Export.
Aplicatia incepe prin a crea o copie a fisierului FisierExportIntern_Template.mdb, cu denumirea
„FisierExportIntern_Versiunea1_ZZ.LL.AAAA_ZZ.LL.AAAA___DataCurenta.mdb”,
unde
ZZ.LL.AAAA reprezinta intervalul in care se incadreaza foile de externare exportate. In prima
etapa a acestui proces se copiaza urmatoarele nomenclatoare configurate local: ListaMedici,
Lista_Sectii___Filtrat (contine sectiile setate local in baza de date utilizata curent),
Lista_Spitale___Filtrat (contine spitalele setate local in baza de date utilizata curent). Daca
operatia se finalizeaza cu succes, incepe exportul propriu zis al documentelor FSZ listate
vizualizate in prealabil. Inainte de a detalia procedura de export propriu-zisa sunt necesare o
serie de proceduri cu privire la nomenclatoarele transferate:
- Nu se transfera Lista de utilizatori, toate documentele FSZ fiind trecute in contul
utilizatorului „drgadmin”. Aceasta deoarece pot fi creati utilizatori locali pe unele
sisteme, altii decat cei definiti in baza de date a spitalului.
- Nu se transfera informatiile privind configuarea ca implicit pentru spital sau sectie,
deoarece este posibil ca aceste informatii sa aiba alte setari pe calculatorul destinatie, caz
in care operatia ulterioara de import ar afecta setarile efectuate pe calculatorul destinatie.
Odata incheiata detalierea procedurii de transfer a datelor despre nomenclatoare, incepe
procesul de export date propriu-zis. Metoda aleasa pentru aceasta operatie este una de tip „Foaie
cu Foaie”. Aceasta deoarece practic, in baza de date a aplicatiei DRG National se pot transfera
prin alte mijloace date provenind din bazele de date ale altor furnizori de aplicatii la nivelul
spitalului. Metoda garanteaza continuarea exportului, imediat dupa aparitia unui document FSZ
care nu poate fi exportat. In aceasta din urma situatie, un mesaj continand textul erorii este scris
in fisierul „ExportFSZ_erori.txt” din directorul Log al aplicatiei:
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Pentru sisteme neperformante este posibil ca aceasta operatie sa fie foarte consumatoare de timp,
in situatia in care se exporta foi de observatie de ordinul miilor.
De remarcat ca in partea dreapta jos a interfetei este afisat numarul pacientilor exportati. Daca
cele doua cifre nu coincid este necesara consultarea fisierului „ExportFSZ_erori.txt” din
directorul Log al aplicatiei.

37

3.
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