Procedura de raportare a vaccinarilor efectuate in cadrul cabinetelor medicilor
de familie, in baza Registrului Electronic National de Vaccinari (RENV)
Etapele generarii raportului din RENV
Pentru a putea folosi datele introduse de dumneavoastra in RENV in scopul demonstrarii serviciilor de
vaccinare pe care le-ati prestat intr-o anumita perioada (luna a anului), va rugam sa urmati pasii descrisi
mai jos:
-

Accesaţi RENV urmând paşii descrisi in manualul de utilizator

-

Meniu bara stanga sus – Copii si vaccinuri – se regasesc doua optiuni – Vizualizare copii si
Vizualizare vaccinuri – click pe Vizualizare vaccinuri

-

Va aparea o lista cu mai multe randuri, fiecare rand reprezentand un vaccin administrat unui
copil (acelasi copil apare listat de un numar de ori corespunzator cu numarul vaccinarilor
efectuate).

Folosind zona “Filtreaza rezultatele” din partea stanga a ecranului veti putea genera raportul dorit.
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Veti proceda astfel:
In campul “Tip vaccinare” – selectati Vaccin conform PNI
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-

In campul “Vaccinare efectuata” – selectati “Da”

ATENTIE, la selectarea acestei optiuni, criteriile pe baza carora puteti face filtrarea rezultatelor se vor
modifica, aparand noi optiuni de filtrare!!
- In campul “Vaccinat incepand cu data de”: alegeti din calendar ziua, luna, anul
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-

In campul “Vaccinat pana in data de”: alegeti din calendar ziua, luna, anul
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Pentru a selecta doar vaccinurile efectuate de catre dumneavoastra, excluzandu-le pe cele din
maternitate sau inregistrate de un alt medic de la care ati preluat copilul, completati in campul Cod
parafa cu codul propriu de parafa.
Atentie! Acesta trebuie sa fie cel real, scris corect, fara alte caractere sau spatii, asa cum apare el
completat in rubrica Contul meu.
Apasati butonul Filtreaza si va vor aparea doar copiii carora le-au fost administrate vaccinuri in
intervalul selectat de dumneavoastra.
Daca doriti ca pe pagina sa fie afisate mai mult de 15 rezultate, puteti alege dumneavoastra cate
inregistrari sa fie afisate (ex: 50) in rubrica Paginatie, apoi dati click pe butonul Salveaza.
In rubrica Exporta se va da click pe formatul Adobe pdf si apoi pe butonul Genereaza.

Se va deschide astfel o noua pagina care va cuprinde toate vaccinurile efectuate in perioada selectata in
format needitabil, care la final contine semnatura digitala a RENV.
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Acest document poate fi salvat sau printat dand click pe iconita corespunzatoare din partea
dreapta jos.
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-

Documentul se va printa, iar fiecare pagina a acestui raport va trebui semnata si stampilata.

-

Raportul se va prezenta lunar (verificati data exacta) Directiei de Sanatate Publica la care sunteti
arondat, pentru plata serviciilor de vaccinare (OMS nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016).

Mult succes!
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