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1.1 Scop 

Acest tip de instruire se adresează viitorilor utilizatori ai sistemului informatic de 

screening de cancer de col uterin. Pentru asigurarea competențelor interne de ordin 

tehnic necesare pentru întreținerea curentă şi administrarea sistemului, programul 

de instruire pentru administratorii soluției urmărește atât formarea unor 

competențe de ordin general în administrarea infrastructurii software de baza, cât 

şi a abilităților de administrare a platformei implementate.  

 

 

2 Personal furnizor - persoană auxiliară 

2.1 Ecran Beneficiari 

Personalul furnizor ( medicii ) sau persoana auxiliară din cadrul furnizorului de mobilizare 

va introduce în aplicație beneficiarii.  Accesul la pagina de Beneficiari se realizează prin 

selectarea secțiunii „Beneficiar” din partea dreaptă sus a ecranului. 

   

 

 

2.2 Vizualizare beneficiari 

După acționarea  secțiunii „Beneficiar” sistemul va afişa lista tuturor beneficiarilor introduşi 

în sistem de utilizator: 

 

Figura 1. - Beneficiari 

 

2.3 Căutare beneficiari 

Pentru a regăsi un beneficiar în sistem, se introduce numele, prenumele, CNP-ul sau 
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personalul furnizor al acestuia şi se acționează butonul în formă de lupă. 

 

Sistemul va filtra și va afișa lista beneficiarilor conform criteriilor introduse de utilizator: 

 

Figura 2. – Căutare beneficiari 

 

 

 

 

Atenţie: Filtrarea se va efectua conform regulii „conţine”. Astfel, dacă se caută un 

beneficiar şi se introduc doar literele „or” în câmpul Numele beneficiarului, la actionarea 

butonului „Căutare” se vor afişa toţi beneficiarii care au în numele lor aceste două litere 

alăturate. 

 

2.4 Căutare avansată beneficiari 

Pentru a regăsi un beneficiar în sistem după ID beneficiar, localitate, județ sau stare, se 

acționează butonul în formă de săgeată jos (cel din dreapta din grupul celor trei butoane) 

situat în dreapta elementelor de căutare: 

 

Sistemul va afişa cele patru câmpuri noi după care se poate efectua căutarea: 
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Figura 3. – Căutare avansată 

 

 

2.5 Curăţarea filtrelor de căutare 

Pentru a permite din nou sistemului să afişeze toţi beneficiarii, fără a se ţine cont de 

conţinutul filtrelor de căutare, se apasă butonul în formă de săgeată rotundă (cel din stânga 

din grupul celor trei butoane) situat în dreapta elementelor de căutare. 

 

Sistemul va elimina complet conținutul câmpurilor de căutare, afișând lista tuturor 

beneficiarilor din aplicație. 

2.6 Adăugare beneficiar 

Pentru a adăugarea unui beneficiar în sistem se va actiona butonul „Plus” de culoare verde, 

situat in partea dreapta sus a ecranului. 

 

Sistemul va afişa pagina „Creare sau editare beneficiar”, în care se pot introduce 

următoarele date legate de beneficiar: 

- Datele personale: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul 

actului de identitate 

- Datele legate de clasificare: mediul rural / urban, ultimele studii absolvite, 

apartenența la un grup considerat vulnerabil, încadrarea în muncă 

- Datele de contact: telefonul, e-mail-ul, adresa 

Toate câmpurile marcate cu roşu sunt obligatorii. 

Sistemul deduce automat data naşterii şi sexul pe baza codului numeric personal, iar 

eligibilitatea beneficiarului de a participa la programul de screening este determinată pe 
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baza datei naşterii. De asemenea data mobilizării se completează automat cu data curentă. 

 

 

Figura 4. – Creare sau editare Beneficiar 

Sistemul permite încărcarea documentelor care atestă identitatea persoanei, această 

operațiune se poate face în partea de jos a ecranului de mobilizare, după cum se vede și în 

figura de mai sus. 

 

2.7  Adăugare adresă beneficiar 

Pentru a adăuga adresa unui beneficiar în sistem se va acționa butonul – Plus – Adrese. 

 

Sistemul va afișa pagina „Creare sau editare adresă”, în care se pot introduce următoarele 

date legate de adresa beneficiarului: județul, localitatea, strada, numărul, blocul, etajul, 

apartamentul și codul poștal. 

Sistemul va afișa regiunea fără a permite modificarea acesteia. Adresa va fi obligatoriu 

completată într-unul dintre județele și localitățile aferente acestei regiuni. 
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Figura 5. – Adresa  

 

2.8 Imprimare formular grup ţintă 

După introducerea beneficiarului în sistem, acesta trebuie să semneze acordul pentru 

participarea în cadrul programului de screening. Pentru aceasta, se listează formularul grup 

țintă prin apăsarea butonului „Salvare raport” din subsolul paginii de vizualizare beneficiar: 

 

 

 

La acționarea acestui buton, sistemul va crea un formular nou precompletat cu datele 

beneficiarului: 
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Figura 6. – Formular grup țintă 

 

 

3 Personal furnizor – Mobilizator  

3.1 Ecran Dosare 

Accesul la pagina de Dosare se realizează prin actionarea butonului “Dosar” din partea 

dreapta sus a ecranului, utilizatorul fiind redirectionați către pagina cu dosarele 

beneficiarilor. 

Vizualizarea unui dosar se face prin actionarea butonului “Vizualizare” din dreptul 

beneficiarului, ulterior fiind redirectionați către pagina beneficiarului. 

 

 

Figura 7. – Vizualizare dosare beneficiari 

 

3.2 Vizualizare dosar 

La acționarea butonului „Vizualizare” sistemul va afișa lista fișelor sintetice ale 

beneficiarului. Dacă nu există nici o fișă, sistemul va afișa mesajul „Nu a fost găsită nici o 

fișă” și va permite adăugarea unei fișe noi. 

 

Antetul dosarului conține informațiile legate de programul de screening pentru care s-a 

creat fișa: 
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Figura 8. – Informațiile beneficiarului 

 

În detaliile dosarului se pot vizualiza toate fișele beneficiarului, precum și stările acestora: 

 

Figura 9. – Fișele beneficiarului 

 

 

3.3 Adăugare fișă 

Pentru a adăuga fișa unui beneficiar în sistem se va acționa butonul „Plus” de culoare verde 

din dreptul listei de fişe. 

Sistemul va crea un formular FS1 [fișă sintetică] aferent programului de screening de col 

uterin. Secțiunile fişei se vor putea vizualiza în partea dreaptă a paginii, iar secţiunea activă 

este marcată pe fond albastru. Secțiunea activă fiind determinată de serviciile pe care 

personalul furnizor care completează fișa le prestează în cadrul programului de screening. 
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Figura 10. – Secțiunile fisei 

 

Antetul fișei conține datele de identificare a beneficiarului, precum şi identificatorul unic 

al beneficiarului urmat de datele de identificare ale formularului FS1, doar în cazul în care 

acestea au fost completate deja. 

 

 

Figura 11. – Antetul fișei 

 

 

3.4 Informare si consiliere pacient 

În cadrul secţiunii de informare si consiliere trebuie completat obligatoriu seria / numărul 

formularului, precum şi centrul de consiliere-informare unde are loc mobilizarea. 

Sistemul va completa automat numele şi prenumele beneficiarului, data mobilizării cu data 

curentă şi numele persoanei care efectuează mobilizarea cu numele şi prenumele 

utilizatorului. 

Dacă pacientul are un medic de familie, atunci se introduce numele şi prenumele acestuia. 

Se vor bifa căsuţele corespunzătoare legate de antecedentele personale, dacă se determină 

absența congenitală a colului uterin şi / sau histerectomia totală. 



 
 

 

11 

 

Figura 12. – Secțiunea mobilizare pacient 

 

4 Personal furnizor – Recoltor  

4.1 Consultatie si recoltare  

În cadrul secţiunii de recoltare trebuie completate mai multe câmpuri, dintre care unele 

pot fi automat completate de sistem: 

- Datele generale legate de recoltare: centrul de recoltare, persoana care efectuează 

recoltarea, data recoltării 

- Date legate de starea generală de sănătate a pacientei: statusul hormonal, data ultimei 

menstruaţii, aspectul colului uterin, existența sângerărilor, alte informații legate de 

antecedentele personale 

- Date legate de eşantion: originea acestuia, citologia, precum şi metoda de prelevare 

La salvare, sistemul va genera automat un cod care se va lipi pe flaconul care se va transmite 

laboratorului („numărul flaconului”). În funcţie de vârsta pacientei, flaconul va fi supus 

testului HPV sau testului Babeş-Papanicolau. 
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Figura 13. – Secțiunea recoltare flacon 

 

 

 

 

5 Personal furnizor – Laborator HPV  

5.1 Testare HPV 

În cadrul secţiunii test HPV trebuie completate mai multe câmpuri, dintre care unele pot fi 

automat completate de sistem: 
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- Datele generale ale analizei: laboratorul în care se efectuează testul, data primirii probei, 

data interpretării probei, codul intern al flaconului, echipamentul şi metoda utilizate în 

testare, tehnicianul / asistentul care efectuează testul, medicul care certifică rezultatele 

pozitive 

- Datele specifice examenului HPV: data eliberării rezultatului, rezultatul examinării, 

recomandările şi eventualele observaţii 

Dacă rezultatul examinării este unul pozitiv, atunci flaconul va fi supus testului Babeş-

Papanicolau. 

Dacă rezultatul examinării este negativ, atunci se poate finaliza fişa. 

 

 

Figura 14. – Secțiunea testare HPV 
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Figura 15. – Secțiunea testare HPV 

 

6 Personal furnizor – Laborator Pap 

6.1 Testare Babeş-Papanicolau 

În cadrul secţiunii test Babeş-Papanicolau trebuie completate mai multe câmpuri, dintre 

care unele pot fi automat completate de sistem: 

- Datele generale ale analizei: laboratorul în care se efectuează testul, data primirii probei, 

data interpretării probei, personalul de specialitate care efectuează citirea, medicul care 

certifică rezultatele pozitive 

- Datele specifice frotiului: calitate, observaţii legate de infecţii, modificările celulare non-

neoplazice, detectarea unor anomalii celulare epiteliale scuamoase sau glandulare 

- Datele specifice examenului Babeş-Papanicolau: data eliberării rezultatului, rezultatul 

examinării, recomandările şi eventualele observaţii 

Dacă rezultatul examinării este unul negativ, atunci se poate finaliza fişa. 

Dacă rezultatul este pozitiv, atunci se poate continua cu secţiunea a doua a formularului 

FS1, care cuprinde partea de examene de control, tratament şi urmărire. 
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Figura 16. – Secțiunea testare Babes – Papanicolau 

 

Figura 17. – Secțiunea testare Babes – Papanicolau 
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7  Personal furnizor – Follow Up 

7.1 Colposcopie 

În cadrul secţiunii colposcopie trebuie completate mai multe câmpuri, dintre care unele pot 

fi automat completate de sistem: 

- Datele generale ale colposcopiei: cabinetul de obstetrică-ginecologie în care se efectuează 

colposcopia, medicul care efectuează colposcopia, data efectuării colposcopiei, rezultatul 

acesteia şi descrierea 

- Datele specifice colposcopiei: descrierea şi fotografia leziunii, gradul de anormalitate, 

procedurile realizate în timpul examenului de control, recomandări ulterioare colposcopiei 

 

 

Figura 18. – Secțiunea Examene Control - coloscopie 

 

7.2 Biopsie 

În cadrul secțiunii examene de biopsie trebuie completate mai multe câmpuri, dintre care 

unele pot fi automat completate de sistem: 

- Datele generale ale biopsiei: laboratorul medical în care se efectuează citirea 

fragmentelor, medicul care efectuează citirea biopsiei, data primirii biopsiei, data 

interpretării 

- Datele specifice biopsiei: rezultatul histopatologic 
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Figura 19. – Secțiunea Biopsie 

 

 

7.3 Tratament 

În cadrul secţiunii tratament trebuie completate mai multe câmpuri, dintre care unele pot 

fi automat completate de sistem: 

- Datele generale ale intervenţiei: centrul medical în care are loc intervenţia chirurgicală, 

medicul specialist în obstetrică-ginecologie care efectuează intervenţia, data intervenţiei, 

procedurile efectuate 

- Datele specifice urmăririi şi finalizării: cabinetul de obstetrică-ginecologie în care se 

efectuează finalizarea, medicul care efectuează urmărirea, data efectuării controlului, 

data revenirii în programul normal de screening. 
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Figura 20. – Secțiunea Tratament 

 

8 Personal furnizor – Financiar 

Utilizatorul cu rol de financiar din cadrul furnizorului va gestiona și monitoriza borderourile 

financiare în funcție de serviciile prestate de către personalul furnizor. 

 

8.1 Raportare 

Secțiunea Raportare unde, utilizatorul cu rol de financiar, va completa câmpurile obligatorii 

cu luna, an, tipul de raport ( borderou furnizor servicii ) si tipul de export ( formatul 

documentului ) dorit.  

 

Figura 28. – Secțiunea Raportare  
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La acționarea butonului „Export” aplicația va genera documentul unde vor fi afișate toate 

serviciile prestate de către acel furnizor. 


