TELEMEDICINA MILITARĂ
SISTEMUL INFORMATIC DE TELEMEDICINĂ AL
APĂRĂRII (SITA) – PROIECT DE ANVERGURĂ
NAȚIONALĂ CU ADRESABILITATE PENTRU TOȚI
CETĂȚENII ROMÂNIEI

RESPONSABILITĂȚI ASUMATE
– Ministerul Apărării Naționale, prin rețeaua sanitară
proprie are o serie de responsabilități în domeniul
telemedicinei, atât pe plan intern, stabilite prin Legea
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cât și
pe plan internațional, în cadrul diferitelor proiecte de
profil în care România este reprezentată:
–

–

În cadrul Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării Din
Sud-Estul Europei – South East Defence Ministerial
(SEDM) - Proiectul IMIHO (Interconection of MIlitary
HOspitals);
În cadrul NATO, prin Ținta de capabilități E4503 - Proiectul
MIMS (Medical Information Management System);

AVANTAJELE SITA
– Transmiterea în timp real a datelor medicale
esențiale precum și a celor de monitorizare a
pacienților către UPU;
– Accesul rapid la dosarul electronic al pacientului;

– Schimb rapid de informații medicale între medici,
videoconferințe;
– Monitorizarea pacienților aflați sub urmărire
medicală;
– E-learning;
– Interconectarea cu alte sisteme de telemedicină;

COMPUNEREA SITA (I)
- Subsistem de telemedicină operațională:
▪ Asigură asistență de la distanță în vederea acordării primului
ajutor pentru militarii răniți din zonele de desfășurare a
exercițiilor/poligoane/baze militare/teatre de operații, etc;
▪ Asigură mijloacele de telemedicină necesare evacuării acestora
în siguranță către structurile medicale corespunzătoare;

- Subsistem MILMACS
▪ Destinat asigurării colectării, arhivării, transmiterii și analizării
imaginilor medicale, dar și a altor informații medicale în diverse
formate.

COMPUNEREA SITA (II)
- Subsistemul de asistență la distanță prin
dispeceratul SUUMC, va asigura asistență
pentru:
▪
▪
▪
▪
▪

Sălile UPU ale spitalelor militare;
Sălile de operații;
Laboratoarele de investigații;
Cabinetele medicilor de unitate/familie;
Ambulanțe.

- Subsistem căutare specialist și e-consult:
▪ Presupune organizarea de grupuri on-line de specialiști;
▪ Este adresat pacienților care doresc să ceară sfatul unui specialist;

- Subsistem monitorizare pacienți cronici:
▪ Orientat pe variante de monitorizare automată a unui pacient cronic,
cu posibilitatea de alertare în situații de risc vital;

- Subsistem MIMS:
▪ Are ca scop principal asigurarea interconectării structurilor medicale
care vor face parte din SITA și atingerea țintei de capabilități E4503

ACȚIUNI DE INIȚIERE A
PROIECTULUI SITA
– Elaborarea Documentului cu Nevoile Misiunii pentru SITA;
– Elaborarea, împreună cu Agenția de Cercetare pentru Tehnică
și Tehnologii Militare (ACTTM), a Studiului Concept al SITA;

– În urma acceptării SUUMC ca membru instituțional al
International Society for Telemedicine and e-Health (ISfTeH), a
fost asigurat un schimb continuu de date și informații cu ceilalți
membri ai acestei organizații, privind ultimele evoluții în
domeniu;
– În prima parte a acestui an reprezenanți ai SUUMC au participat
la diferite conferințe internaționale cu scopul de a obține
informații referitoare la sistemele informatice de telemedicină din
alte țări precum: Israel, Finlanda, Portugalia, etc.

STADIUL ACTUAL
În prezent SUUMC este angrenat într-o serie de acțiuni care să
ducă la atingerea obiectivelor asumate, după cum urmează:
-

-

Executarea lucrărilor de infrastructură IT (implementare a unui
sistem de cablare structurată);
Finalizarea elaborării formei preliminare a Studiului Concept – care
va fi supusă analizei și aprobării de către toate structurile din
M.Ap.N.
cu
responsabilități
în
proiectarea
și/sau
exploatarea/utilizarea acestui sistem;
Demararea unui proiect de cercetare în zona de telemedicină
operațională în colaborare cu Academia Tehnică Militară;
Găsirea de forme alternative de finanțare a proiectului, cu accent
pe accesarea de fonduri europene;
Este în curs emiterea unui Ordin de ministru privind delegarea
SUUMC a calității de beneficiar în cadrul Programului Operațional
Competitivitate - Secțiunea e-sănătate.

CONCLUZII
– SUUMC s-a implicat cu toate forțele în realizarea unui
sistem informatic de telemedicină performant care să
răspundă nevoilor armatei atât pe timp de pace cât și la
război;
– Se fac eforturi deosebite pentru realizarea unui sistem
de telemedicină care să fie interoperabil atât cu
sistemele de telemedicină civile cât și cu sistemele
medicale NATO;
– Ducerea la bun sfârșit a proiectului nu se poate realiza
numai prin forțe proprii, ci presupune o colaborare
strânsă între toate structurile implicate și un sprijin
nemijlocit din partea conducerii M.Ap.N.

