Sistemul Dosarului Electronic de Sănătate (DES)
Dosarul electronic de sănătate reprezintă o colecția electronică de date cu caracter medical înregistrate în
sistemul informatic al DES gestionat de al Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
DES se constituie și se alimentează cu informații cuprinse în actele medicale emise de medici și colectate în
această aplicație. Datele medicale pot fi vizualizate în totalitate de către titularul DES, care poate acorda acces
gradual la date și personalului medical înregistrat în sistem.
Dosarul electronic de sănătate poate fi accesat de către proprietarul acestuia numai după ce un medic înregistrat
în sistem generează „Matricea de securitate” care-i va permite titularului accesul la portalul extern DES.
Medicul trebuie sa dețină o semnătură electronică înregistrată in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) –
{medic de familie, medic clinician, medic de spital, etc)
Dosarul Electronic de Sănătate (des-cnas.ro)
La prima conectare, după ce titularul DES introduce poziția din matricea de securitate primită de la medic, este
necesară definirea unei parole, care va fi utilizată la fiecare accesare a dosarului electronic de sănătate
împreună cu matricea de securitate.
Detalii și informații privind conținutul dosarului electronic de sănătate pot fi accesate în portalul public DES:
http://www.des-cnas.ro/pub/
Anonimizarea datelor din dosarul de sănătate
Titularul unui dosar electronic de sănătate care dorește să renunțe la utilizarea acestui instrument, poate decide
să anonimizeze colecția de acte medicale conținute în propriul dosar.
Anonimizarea dosarului de sănătate reprezintă procesul informatic derulat în sistemul DES prin care sunt șterse
definitiv documentele medicale primite de la medici precum și datele medicale din cadrul unui dosar de sănătate.
Se vor reține exclusiv doar date anonimizate care stau la baza rapoartelor și statisticilor. Prin procesul de
anonimizare datele nu mai pot fi asociate unei persoane fizice identificată sau identificabilă.
Titularul DES are opțiunea ca, înainte de solicitarea anonimizării DES, să salveze local informațiile medicale
cuprinse în propriul dosar.
Revenirea din anonimizare
În situația în care o persoană care a anonimizat dosarul de sănătate dorește ca pe numele său să fie constituit un
nou dosar, poate opta pentru procesul de revenire din anonimizare.
Pentru persoana care decide ieșirea din anonimizare, începând cu data la care a fost solicitată această operațiune,
toate datele cu caracter medical înregistrate de furnizorii de servicii medicale și farmaceutice pe numele său îi
vor fi alocate pe identitatea reală, devenind astfel titularul unui nou dosar electronic de sănătate.
Așadar, ieșirea din anonimizare nu permite recuperarea datelor medicale anonimizate anterior, ci constituirea
unui nou dosar electronic de sănătate care va cuprinde datele medicale înregistrate de la data la care s-a solicitat
ieșirea din anonimizare.
Modalități de anonimizare/ieșire din anonimizare:
1. Solicitarea de anonimizare/revenire din anonimizare poate fi realizata din portalul extern (Dosarul
Electronic de Sănătate (des-cnas.ro) , după autentificare

După conectarea la DES , în secțiunea numită “ANONIMIZARE DOSAR”, după parcurgerea confirmărilor
solicitate, veți putea să anonimizați/să reveniți din anonimizare. Finalizarea procesului este confirmată de sistem
printr-o recipisă.
2. Cererea, completată electronic pe portalul public DES sau descărcată pentru completare olografă,
vor fi depuse la ghișeul oricărei case teritoriale de asigurări sociale de sănătate unde, după înregistrarea
acesteia si verificarea identității solicitantului, vor fi prelucrate de personalul casei respective.
Cererea poate fi accesată sau descarcată aici: Anonimizarea dosarului de sănătate (des-cnas.ro)
3. Formularul pdf sau cererea completate pot fi transmise pe e-mail, semnate electronic cu o semnătura

electronica bazata pe un certificat calificat pe adresa anonimizare.des@casan.ro;
Puteți obține suport prin e-mail suport.des@casan.ro

