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Parteneri în realizarea proiectului


Casa Naţional
tate
Na ională
ional de Asigurări
Asigur ri de Săn
S nătate



HewlettInfrastructură hardware,
Hewlett-Packard – Infrastructur
hardware, management de proiect

SIVECO Româ
România SA - Analiză,
Analiz , proiectare, dezvoltare, testare şii instalare
aplicaţii
aplica ii informatice




Serviciul de Telecomunica
Telecomunicaţii
elecomunica ii Speciale – Infrastructură
nfrastructur telecomunicaţii
telecomunica ii
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Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)
Sistemul are rolul de a:
Asigura Colectarea, Consolidarea şii Procesarea eficientă
eficient şii sigură
sigur a datelor din
întregul sistem de asigurări
tate.
asigur ri sociale de săn
s nătate.
Componentele majore ale proiectului:
Livrarea unui sistem cuprinzând infrastructură
infrastructur IT la nivel naţional
na ional
Implementarea de aplicaţii
aplica ii software specifice activităţii
activit ii CNAS, asigurând
informatizarea completă
complet a activităţii
activit ii
Construirea unei reţele
re ele de comunicaţii
comunica ii securizată
securizat la nivel naţional
na ional
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Complexitatea sistemului SIUI
Gestionează
Gestioneaz fondurile pentru 21 milioane de asiguraţi
asigura i
Peste 26000 furnizori de servicii medicale şii farmaceutice conectaţi
conecta i la sistem
Peste 600 reguli de validare a datelor
Funcţionalit
Func ionalităţile
ionalit ile sistemului validate prin parcurgerea făr
f ră erori a 8700 cazuri de test
Reţea
Re ea de date privată
privat şii securizată
securizat la nivel naţional
na ional
Infrastructură
Infrastructur informatică
informatic complexă
complex ierarhizată
ierarhizat pe 3 niveluri
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Aria de acoperire a SIUI
Furnizorii de servicii
11316 medici de familie
3855 farmacii
464 spitale
2689 ambulatorii clinice de specialitate (cu 7502 medici)
1011 ambulatorii paraclinice (cu 2552 medici)
4279 ambulatorii stomatologice (cu 4873 medici)
48 staţii
sta ii de ambulanţă
ambulan
153 furnizori pentru îngrijiri la domiciliu
2213 furnizori de dispozitive medicale
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400 furnizori de servicii medicale de recuperare
Sursa: Raportul
Raportul de activitate CNAS pe 2006
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Descrierea SIUI
SIUI are o structură
structur ierarhică
ierarhic distribuită
distribuit pe 3 niveluri
niveluri reprezentate de CNAS, CJAS şii Furnizorii de
servicii medicale şii farmaceutice
Funcţionalit
Func ionalităţi
ionalit i majore ale sistemului:

Gestiunea Fondului Asigurărilor Sociale de Sănătate
Gestiunea asiguraţilor
Evidenţa furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice
Evidenţa plătitorilor de contribuţii
Asigurarea controlului calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice
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Datele raportate de furnizori sunt colectate şii analizate local la nivelul CAS iar apoi agregate şii gestionate
central la nivelul CNAS
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Structura ierarhică
ierarhic şii fluxul de date în SIUI
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SIUI - Starea actuală
actual
Aplicaţia
Aplica ia software
Testarea funcţional
func ională
ional finalizată
finalizat la 1 septembrie a.c. făr
f ră erori critice
Subsistemul ERP
În produc
producţieie la sediul central CNAS şii în 24 loca
locaţiiii jude
judeţene,
ene, corespunz
corespunzător
tor primelor 2 valuri de rollrollout
Infrastructura hardware la nivel naţional
na ional
Livrată
Livrat şii funcţional
func ională
ional pentru 42 locaţii
loca ii
Telecomunicaţii
Telecomunica ii
Infrastructura WAN operaţional
opera ională
ional pentru 42 locaţii
loca ii
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Centrul de apel la nivel naţional
na ional
Instalat şii configurat
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Finalizarea SIUI
Producţie
Produc ie asistată
asistat în 3 locaţii
loca ii Pilot până
pân în luna decembrie a.c.
Implementarea în etapa de prepre-producţie
produc ie a SIUI a ultimelor acte normative apărute
ap rute
Şcolarizarea
colarizarea utilizatorilor experţi
exper i şii a administratorilor aplicaţiei
aplica iei
SIUI în producţie
produc ie la nivel naţional
na ional începând cu ianuarie 2008
Generalizare ERP în producţie
produc ie la nivel naţional
na ional prevăzut
prev zută
zut pentru luna noiembrie a.c.
Punerea în funcţiune
func iune a Centrului de Recuperare după
dup Dezastre
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Principalele beneficii ale SIUI
Pentru prima dată
dat vor exista Registre şii Baze de Date Naţionale
Na ionale,
ionale, care vor conţine
con ine toate datele şii
informaţiile
informa iile necesare unei evidenţe
eviden e riguroase la nivelul întregului sistem, permiţând
permi ând identificarea
unică
unic a fiecărui
fiec rui asigurat,
asigurat, condiţie
condi ie esenţial
esen ială
ial pentru reducerea erorilor din sistem.
SIUI va beneficia de o infrastructură
infrastructur hardware performantă
performant la nivel naţional
na ional,
ional, care va permite o exploatare
eficientă
eficient precum şii o actualizare etapizată
etapizat în concordanţă
concordan cu evoluţia
evolu ia tehnologică,
tehnologic , precum şii o
platformă
platform de aplicaţii
aplica ii specifice dezvoltate în acord cu necesităţile
necesit ile CNAS, actualizate conform cu
modificările
modific rile legislative din domeniu pe o perioadă
perioad de 13 ani.
ani.
Managementul, monitorizarea şii suportul necesare unei gestionări
gestion ri eficiente a SIUI, vor fi asigurate prin
implementarea unui centru de apel de tip Help Desk,
Desk, ce va fi disponibil la nivel naţional
na ional atât
utilizatorilor interni CNAS, cât şii furnizorilor de servicii medicale şii farmaceutice.
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Principalele beneficii ale SIUI (continuare)
Managementul CNAS şii CJAS va avea posibilitatea de a realiza analize complexe
asupra datelor din sistem.
Implementarea proiectului va permite detectarea erorilor din sistemul de asigurări
asigur ri
sociale de ssănnătate
tate.
tate.
Implementarea proiectului va permite eficientizarea sistemului de asigurări
tate
asigur ri de săn
s nătate
prin uniformizarea aplicării
aplic rii normelor la nivel naţional,
na ional, preluarea raportărilor
raport rilor de
la furnizori, preluarea raportărilor
raport rilor de la CJAS la CNAS.
Implementarea SIUI va permite o eficienţă
eficien mult sporită
sporit a utilizării
utiliz rii bugetului
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Vă mul
mulţumesc
umesc !
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