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Registrul Național al Pacienților cu Poliartrită
Reumatoidă din cadrul Registrului Român de Boli
Reumatice (RRBR)
- Un proiect cloud de referință pentru sectorul public de sănătate din
România Asociația Registrul Român de Boli Reumatice și compania de cloud Ymens au
dezvoltat și implementat un sistem cloud la nivel național dedicat automatizării
fluxului dosarelor pentru pacienții cu poliartrită reumatoidă. La nivelul unui singur
an de utilizare, această soluție informatică a deservit peste 4000 de pacienți din
întreaga țară și a crescut eficiența, rapiditatea și acuratețea fluxului de aprobare
pentru zece terapii biologice.
Pentru a ajunge la rezultatele dorite, Societatea Română de Reumatologie (SRR)
a deținut, pe întreg parcursul proiect, un rol critic și esențial, ca urmare a implicării
active în:
 Concretizarea ideii revoluționare de a introduce un sistem electronic într-un
mediu caracterizat printr-un flux al documentelor deosebit de complex;
 Identificarea soluției de finanțare prin asocierea cu producătorii de
medicamente și înființarea Asociației Registrul Român de Boli Reumatice;
 Analiza necesară în vederea stabilirii modului oportun de dezvoltare a
aplicației;
 Feedback-ul constructiv și inputul continuu acordat echipei de proiect în
vederea personalizării aplicației sau pentru introducerea de noi
funcționalități.
Membrii Asociației au avut un rol de importanță maximă și în implementarea cu
succes a soluției în rândul medicilor specialiști care, practic, au început să utilizeze
în activitatea zilnică noua soluție electronică. Rezultatele deosebite obținute în
cadrul acestui proiect nu ar fi fost posibile fără implicarea continuă a membrilor
SRR, care au investit timp, energie și încredere, reușind să transforme traseul
documentelor necesare pentru tratamentul poliartritei reumatoide într-un flux
modern și integral electronic.
1. Context proiect și cerințe client
Proiectul “Registrul Național al pacienților cu poliartrită reumatoidă” s-a dezvoltat ca urmare a
deciziei luate de Asociația Registrul Român de Boli Reumatice în vederea eficientizării procesului
în care sunt înregistrate, validate și urmărite dosarele pacienților tratați pentru diferitele forme de
poliartrită reumatoidă. Poliartrita reumatoidă este o boală inflamatorie a articulațiilor care se
regăsește într-un procent de 1% din populație, în România fiind estimat un număr de aproximativ
200 000 de oameni afectați.
Din dorința de a automatiza un flux deosebit de complex, cu numeroși participanți și cu impact
direct asupra pacienților, în urma unei licitații dedicate, Asociatia Registrul Român de Boli
Reumatice a optat pentru soluție informatică livrată în cloud și dezvoltată de Ymens, companie
dedicată în a aduce tehnologia în slujba societății.
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Obiectivul principal pentru acest proiect pilot la nivel național a fost acela de a implementa un flux
rapid al dosarelor care să permită pacienților accesul la medicație, într-un mod corect și controlat.
Pentru aceasta, a devenit deosebit de necesar instaurarea un proces online pentru aprobarea sau
respingerea terapiilor biologice de către Comisia CNAS. Având în vedere lipsa de cunoștințe
tehnice avasate ale utilizatorilor, dintre care majoritatea medici specialiști, sistemul informatic
trebuia să fie intuitiv, ușor de folosit și susținut de sesiuni de trening care să faciliteze adopția.
Pentru membrii Societății Române de Reumatologie (SRR), o importanță deosebită era și
posibilitatea de a colecta cu ușurință și acuratețe datele privind evoluția bolilor inflamatoare
reumatice din România. Membrii SRR aveau nevoie să poată analiza rapoarte privind inclusiv
rezultatele tratamentelor din punct de vedere: eficacitate medicație, tolerabilitate și reacții adverse,
ineficacitate, rezultatele obținute în urma schimbării medicației la pacienți.
Fluxul de depunere și aprobare a dosarelor pacienților cu poliartrită reumatoidă
La nivel național, procesul de depunere și aprobare a dosarelor pacienților, cât și cel de validare a
tratamentului implică mai multe părți cu diferite roluri: de la pacienți și medici specialiști, până la
Casele Județene de Sănătate, Casa Națională de Sănătate și Comisia de experți de la nivelul
CNAS. Pacientul, în urma investigațiilor efectuate sub observarea unui medic specialist, odată
diagnosticat cu poliartrită reumatoidă primește una dintre medicațiile compensate la nivel național
de CNAS.
Cei aproximativ 200 de medici specialiști din întreaga țară înregistrează, în etapa următoare,
dosarele pacienților, pentru ca, ulterior, la nivelul Caselor Județene de Sănătate, să fie confirmată
calitatea de asigurat a pacienților. Odată ce are loc confirmarea, dosarul pacientului ajunge spre
evaluare la membrii Comisiei. Cei cinci membrii ai Comisiei dețin un rol major în analiza și
aprobarea dosarului fiecărui pacient în parte. Odată ce fiecare membru al Comisiei evaluează și
votează dosarul, în condițiile în care s-a atins unanimitatea de vot, respectivul dosar este
considerat aprobat sau respins. Dosarele votate sunt astfel preluate de către operatori ai Casei
Națională de Asigurări de Sănătate unde, în baza informațiilor existente în sistem, sunt generate
deciziile direct din SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat CNAS). Pe baza deciziei SIUI, dosarul
aprobat este reîntors către medicul specialist iar pacientul își poate ridica rețeta și decizia de
compensare pentru tratamentele biologice aprobate de CNAS.
Scurtă descriere proiect
În vederea eficientizării întregului proces de aprobare a dosarului și emitere a deciziei pentru rețeta
de tratament, Societatea Română de Reumatologie (SRR) a identificat nevoia utilizării unui sistem
informatic modern, capabil să răspundă cerințelor stricte care țin de proces în sine, dar și ușor de
folosit de utilizatori diverși și numeroși din întreaga țară. Din această perspectivă, în decembrie
2011, mai multe companii farmaceutice și-au dat acordul finanțării acestui proiect dedicat fluxului
de aprobare a dosarelor pentru pacienții cu poliartrită reumatoidă. În luna iunie 2012, în calitate de
câștigător din lista scurtă de patru companii participante la licitația pentru selectarea furnizorului IT
pentru sistemul informatic dedicat, Ymens Teamnet a demarat dezvoltarea și implementarea
soluției RNPPR în cloud.
Urmărind standardele de calitate pentru managementul proiectelor, Ymens a alocat o echipă
dedicată de proiect în vederea înțelegerii în profunzime atât a fluxului procedural cât și a nevoilor
membrilor SRR. Împreună cu echipa de proiect din partea clientului, în baza unei analize detaliate
de funcționalități, sistemul cloud a putut fi proiectat, dezvoltat și dat în funcțiune în ianuarie 2013.
Un astfel de proiect continuă însă să fie unul deosebit de dinamic, mai ales având în vedere
statutul său de pilot la nivel național. Atât Ymens, în calitate de furnizor al sistemului, cât și
utilizatorii din partea tuturor părților implicate de la client ridică noi propuneri de funcționalități sau
rapoarte noi, pe măsură ce alte nevoi sunt identificate.
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2. Soluția cloud dezvoltată și implementată de Ymens
Ymens este primul broker de cloud din România care oferă soluții de cloudsourcing prin care
orice organizație privată sau publică poate accesa un mediu de lucru modern, 100% dedicat
creșterii productivității și atingerii celor mai bune rezultate. Soluțiile de cloudsourcing permit
companiilor să utilizeze o gamă variată de aplicații de business în cloud și să beneficieze, în
același timp, de o suită completă de servicii de consultanță, suport, administrare și mentenanță,
alături de BPO (business process outsourcing), AMS (application management services) sau
outsourcing și securitate IT.
Pornind de la cerințele punctuale identificate în analiza de business realizată la client, Ymens a
dezvoltat un sistem informatic (RNPPR) de tip cloud privat care transpune într-o manieră automată
întregul proces, de la introducerea pacienților în sistem la aprobarea dosarului și prescripția
medicației.
Sistemul RNPPR beneficiază de un server dedicat, fiind găzduit de Ymens în IBM Managed DataCenter, unul dintre cele mai performante centre de date din sud-est-ul Europei. Soluția cloud a fost
proiectată și dezvoltată pe tehnologie .NET de către o echipă dedicată formată din specialiști în
zona de analiză de business, Product Development și dezvoltare din cadrul Ymens, prin
intermediul a mai multe iterații cu clientul care au avut scopul identificării și includerii în roadmap-ul
de dezvoltare a tuturor funcționalităților necesare.
Alături de dezvoltarea sistemului cloud RNPPR, Ymens oferă, în cadrul aceluiași proiect, și servicii
dedicate de operare și suport. Astfel, Ymens acoperă în totalitate mentenanța sistemului,
asigurând funcționarea permanentă a acestuia la parametrii optimi, dar și noile dezvoltări care apar
periodic în baza cerințelor identificate de client sau ca urmare a propunerilor venite din partea
Ymens.
Întrucât sistemul este utilizat frecvent de cca 200 de medici specialiști, fără cunoștințe tehnice
avansate, Ymens a avut în vedere dezvoltarea unei interfețe cât mai prietenoase pentru a asigura
o curbă de învățare cât mai scurtă pentru toți utilizatorii. Ymens asigură și servicii de suport
specializate, de tip Level 1, Level 2 și Level 3, venind în sprijinul tuturor categoriilor de utilizatori ai
sistemului: medicii specialiști, utilizatorii de la nivelul Caselor Județene de Sănătate, CNAS și
membrii Comisiei.
În vederea eficientizării fluxului de lucru, sistemul dezvoltat de Ymens permite tranziția automată a
dosarului de la un stadiu în altul, avertizând utilizatorii în situația în care datele obligatorii validărilor
medicale au fost omise în completarea fișelor. Sistemul aduce la îndemâna membrilor Comisiei și
date importante pentru decizia de aprobare, inclusiv a unei noi medicații, de exemplu calculul
automat al datelor de tratament pentru fiecare pacient în parte. Pentru trasabilitatea facilă a unui
dosar în sistem, toți utilizatorii pot vedea, la orice moment, unde se regăsește acesta pe flux.
“Proiectul RNPPR dezvoltat de Registrul Român de Boli Reumatice reprezintă o inițiativă de
admirat la nivelul administrației publice în utilizarea cu succes a finanțării private
disponibile sectorului de sănătate pentru eficientizarea acestuia cu ajutorul tehnologiei.
Colaborarea din cadrul acestui proiect a fost de la început una foarte dinamică, întrucât sistemul sa construit pe parcurs, iterativ, prin implicare și feedback constant din partea tuturor utilizatorilor
acestui sistem. Aducând la un loc experiența pe care o deținem în livrarea de soluții cloud și
cerințele specifice din sfera medicală, am reușit să implementăm cu succes un sistem cloud unicat
în România, prin intermediul căruia au fost monitorizați la nivelul anului 2013 peste 4000 de
pacienți din România iar sumele decontate în cadrul terapiilor biologice au depășit 8 milioane de
euro.”, declară Alina Georgescu, Sales Director Ymens.

3. Rezultate la un an de la implementare
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Sistemul informatic în cloud RNPPR furnizat și operat de Ymens este utilizat în activitatea zilnică
de cca 200 de medici specialiști din întreaga țară. Accesul la informație a devenit facil, de oriunde
și oricând. Medicul specialist poate completa dosarul pacientului în urma investigației, prin simpla
conectare la sistem prin intermediul unui browser web. Membrii Comisiei pot aproba dosarele în
termenele stabilite, mai ușor și mai rapid, întrucât au la dispoziție, la orice moment, toate
informațiile necesare în evaluare.
„Registrul Român de Boli Reumatice (RRBR) a fost conceput nu numai ca un instrument de
înregistrare/monitorizare a pacienților, ci și ca platformă de aprobare a terapiei biologice pentru
aceștia. Aprobarea terapiei biologice se realizează strict prin RRBR începând de la 1 februarie
2013.” – “Dinamica și aderența la terapie biologică pentru poliartrită reumatoidă, spondilită
anchilozantă și artropatia psoriazică în România, în perioada 2009 - 2013”, autor Ioan Ancuța.
Printre principalele beneficii obținute din utilizarea sistemului cloud dezvoltat de Ymens se numără:


Mobilitatea: sistemul permite fiecărui membru al Comisiei o analiză independentă a
dosarelor, ceea ce eficientizează procesul decizional din fiecare lună.



Corectitudinea informației: utilizarea unui sistem informatic impune completarea
obligatorie în fișa pacientului a unor categorii de informații de mare importanță pentru
membrii Comisiei. Astfel, sunt eliminate cazurile în care dosarele pacienților supuse spre
evaluare sunt incomplete și necesită reîntoarcerea lor spre medicul curant. În baza rolurilor
diferitelor categorii de utilizatori și a drepturilor de vizualizare a dosarelor, doar medicii
curanți pot modifica conținutul dosarelor, din momentul creării și până la transmiterea spre
aprobare, ceea ce aduce un plus de acuratețe în detaliile aferente fiecărui pacient și
corectitudine la nivelul întregului flux.



Trasabilitatea pacienților și a terapiei biologice: fluxul dosarelor și a datelor referitoare la
pacienți printr-un sistem informatic permite atât medicilor cât și membrilor Comisiei
urmărirea istoricului unui pacient, de la fișa de inițiere cu datele de început cu care acesta
este introdus în sistem, cât și pe parcursul tratamentului acordat. În acest fel, decizia de
acordare a unui tratament biologic sau a modificării tratamentului poate fi luată în deplina
cunoștință a întregului istoric al pacientului, rapid și eficient atât pentru Comisie cât și
pentru pacient.



Raportarea detaliată a diferiților indicatori: prin utilizarea sistemul informatic în cloud
dezvoltat și operat de Ymens, utilizatorii nominalizați de SRR pot obține cu ușurință
rapoarte referitoare la istoricul unui pacient, statistici referitoare la terapiile biologice,
efectele adverse manifestate de pacienți în cazul anumitor medicații etc.



Rapiditate în accesarea datelor și a informațiilor necesare, atât punctual, la nivelul unui
anumit pacient, cât și sub formă de statistici, sistemul putând fi accesat prin intermediul
unui browser la orice moment și din orice locație.



Securitate și confidențialitate a datelor legate de pacienții introduși în sistem, în baza
normelor de securizare a informațiilor asigurate de către Ymens și impuse, în același timp,
și de către beneficiarii sistemului. Accesul în aplicație are rol în mod securizat, în baza unui
nume unic de utilizator și a parolei asociate. Fiecare utilizator deține un set de drepturi
specifice, în funcție de rolul său. Spre exemplu, medicul specialist poate vizualiza și
accesa numai dosarele create direct sau pe acelea care i-au fost transmise spre analiză.
Utilizatorii de la nivelul Caselor Județene de Sănătate au acces de vizualizare doar pentru
dosarele aferente fiecăreia. Membrii Comisiei au acces de vizualizare la toate dosarele, de
asemenea și utilizatorii SIUI, putând adăuga eventuale comentarii la dosar dar neafectând
conținutul acestora.
5

www.ymens.com



Nu în ultimul rând, un alt beneficiu important al acestui proiect îl reprezintă posibilitatea de
a accesa un sistem informatic modern, modelat pe cerințele specifice ale clientului, fără o
investiție semnificativă, având ca modalitate de livrare cloud-ul.

Sistemul cloud RNPPR permite generarea facilă de rapoarte importante pentru Comisie, precum:
 Raportul dosarelor ce urmează a fi evaluate în fiecare comisie;
 Raportul dosarelor aprobate sau respinse pentru fiecare comisie;
 Rapoarte generale dedicate studiilor de cercetare statistică.
La nivelul anului 2013, sistemul a facilitat:
 Automatizarea procesului de aprobare pentru 10 terapii biologice;
 Peste 4000 de pacienți cu cel puțin o aprobare în cadrul sistemului;
 Sistemul este utilizat la nivel național, cu 65% din fișe provenind din mediul urban și 35%
din cel rural;
 În luna februarie 2013, s-au înregistrat 902 cele mai multe fișe în registru, reprezentând cel
mai mare număr lunar de fișe pacienți;
 Cca 200 de medici specialiști care au creat peste 1300 fișe de inițiere și peste 2800 fișe de
monitorizări.
“Am pornit acest proiect întrucât vrem să aducem inovație în sectorul de sănătate publică, să
ajutăm pacienții din România cu servicii medicale livrate la standarde înalte de calitate și
corectitudine. Principalul beneficiu obținut din utilizarea sistemului cloud dezvoltat împreună cu
Ymens este reprezentat de standardizarea întregului proces de evaluare a dosarelor, care
conduce la optimizarea timpului necesar aprobării acestora. Timpul este foarte important pentru
pacienți și, cu ajutorul acestui sistem, suntem mai eficienți, mai rapizi și mai corecți în beneficiul lor.
Avem acum un flux de lucru automatizat și un partener cu care continuăm să dezvoltăm acest
sistem în funcție de noile cerințe care apar pe parcurs. Proiectul RNPPR este un pilot la nivel
național dedicat exclusiv poliartritei reumatoide de care suntem mândri și pe care intenționăm să îl
replicăm în viitor și pentru alte afecțiuni reumatologice.”, declară Dr. Ioan Ancuța, Project Manager.
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