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Study of RFID System in Healthcare  
 

Ilie FINIŞ, Daniel SIMION 

 

Abstract—În acest articol se face o trecere în revistă a celor 
mai folosite aplicaţii din domeniul medical în care este utilizată 
tehnologia RFID. Aplicarea tehnologiei RFID în cadrul 
sistemului medical  include următoarele zone de aplicabilitate: 
identificarea, localizarea, detectarea şi colectarea automată de 
date şi adresându-se în special asigurării siguranţei pacienţilor, a 
calităţii îngrijirilor medicale acordate acestora, eficacităţii 
operaţionale, etc. Aceste sisteme sunt şi pot fi folosite în farmacii, 
în spitale dar şi la domiciliul pacienţilor. 

 
Index Terms—aplicaţii medicale, RFID, tag 

I. INTRODUCERE 

NITĂŢILE medicale din întreaga lume folosesc sau 
testează tehnologia RFID într-o varietate de contexte. 
Această tehnologie se dovedeşte a fi foarte eficientă în 

identificarea pacienţilor, creşterea siguranţei şi reducerea 
numărului de incidente privind greşirea identităţii unui 
pacient, localizare pacienţilor ce au nevoie de asistentă, 
asemeni bătrânilor şi pacienţilor suferinzi de Alzheimer sau cu 
pierderi de memorie. Echipamentele medicale sunt localizate 
într-un timp mai scurt în cadrul unui centru medical, acest 
lucru ducând la o folosire mai eficientă a resurselor de care 
unitatea dispune. 

Unul din principalele motive ce a dus la introducerea 
identificării automate folosind tehnologia şi sistemele bazate 
pe RFID a fost îmbunătăţirea eficienţei operaţionale. 
Integrarea tehnologiei RFID cu sisteme analitice şi inteligente 
de business s-a dovedit a fi un plus în evoluţia procesului de 
modernizare a sistemului de business adoptat. 

Scopul principal al sistemelor RFID este acela de a 
identifica şi a colecta informaţii provenite de la diferite 
obiectele şi persoanele care au ataşate un tag, dar aceste 
sisteme pot fi folosite şi pentru managementul bunurilor, 
verificarea autenticităţii, localizare etc. 

În cadrul sistemul medical tehnologia RFID este folosită cu 
precădere în: 

- administrarea medicamentelor: presupune 
dispunerea unei etichete RFID pe fiecare produs 
farmaceutic, în special cutii cu medicamente, în 
vederea reducerii erorilor de medicaţie şi pentru a 
îmbunătăţi siguranţa pacienţilor;  

- identificarea medicamentelor şi reaprovizionarea 

cu medicamente: se ţine o evidenţă clară a originii 
medicamentelor precum şi a termenului de 
valabilitate aferent astfel încât furnizorul să poată 
fi alertat în cazul în care medicamentele sunt 
contrafăcute, expirate sau necesită o reînnoire de 
stoc; 
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- monitorizarea echipamentelor medicale din cadrul 
spitalelor şi clinicilor: utilizând tehnologia RFID 
obţinem o inventariere corectă a echipamentelor 
medicale, urmărindule pe întreg ciclul de viaţă şi 
asigurând o folosirea corespunzătoare a acestor 
dispozitive; 

- monitorizarea stocurilor de medicamente: 
etichetele RFID sunt ataşate de cutiile de 
medicamente în scopul supravegherii şi 
monitorizării cât mai eficiente a   stocurilor de 
medicamente; 

- monitorizarea consumului de substanţe de factură 
medicală: ex. Monitorizarea utilizării de 
transducere ultrasunet şi monitoare fetale, a fiolelor 
de morfină, etc; 

- monitorizarea deşeurilor medicale: odată ieşite din 
spital acestea sunt monitorizate pentru a ne asigura 
că ajung la locul de destinaţie, respectiv în locuri 
special amenajate pentru deversarea acestora; 

- monitorizarea/localizarea pacienţilor: brăţări RFID 
pentru stocarea informaţiilor legate de un anume 
pacient cum ar fi numele, grupa sanguină, alergii şi 
medicaţia stabilită de doctor, precum şi pentru 
localizarea exactă în spaţiu a pacientului; 

- banca de sânge: sunt folosite tag-urile active, care 
au încorporat şi un senzor de temperatură, acestea 
se dispun pe „pungile” de sânge pentru a ne asigura 
că  au  respectat condiţiile de mediu, din momentul 
prelevarii până în momentul efectuării transfuziei; 

- alerte medicale: în aceste cazuri tag-ul va  furniza 
informaţii specifice ca: numele pacientului, grupa 
sanguină, diferite tipuri de afecţiuni, alergii la 
anumite medicamente, cât şi alte evidenţe medicale, 
etc; 

- administrarea de medicamente persoanelor 
vârstnice; 

II. FRECVENŢELE DE OPERARE ALE SISTEMELOR RFID 

În general sistemele RFID lucrează pe următoarele domenii 
de frecvenţe: 

- <135 KHz (joasă frecvenţă), câmpul pătrunde 
printr-o varietate de materiale, inclusiv 
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conductive, sistemele RFID care lucrează cu 
aceste frecvenţe sunt folosite în special pentru 
etichetarea animalelor; 

- 13,56 Mhz (înaltă frecvenţă) furnizează câteva 
beneficii extinse pentru aplicaţiile curente şi, de 
asemenea, satisfac necesităţile multor aplicaţii 
noi. Acestea asigură standarde noi şi sigure, dau 
posibilitate utilizatorului de a programa scrierea 
şi actualizarea datelor pe card, asigură o rată 
foarte rapidă de transfer a datelor şi de citire a 
cârdurilor, au o memorie de 2 kbiţi pentru 
stocarea datelor şi o viteză de scriere de 50 de ori 
mai mare faţă de cârdurile de proximitate 
curente; 

- 433 MHz (înaltă frecvenţă) comportarea este 
intermediară, astfel că se pot obţine simultan raze 
de acţiune medii (până la 2... 3m) fără a fi 
necesare baterii, dar şi pătrunderea câmpului 
electromagnetic  în medii mai mult sau mai puţin 
conductoare; 

- 860 – 960 MHz (foarte înaltă frecvenţă) , există 3 
frecvenţe diferite: Europa 868-870 MHz, SUA si 
Canada  902-928 MHz , Japonia 950-956 MHz 

- 2,45 GHz (microunde) distanţa de citire poate fi 
mare, 2-80 m, dar adesea se folosesc 
transpondere active. Câmpul electromagnetic 
fiind puţin atenuat de mediile dielectrice, mult 
atenuat de mediile conductoare, dar sistemele de 
recepţie pot fi foarte sensibile, asigurând raze 
mari de acţiune. 

În aplicaţiile din domeniul medical frecvenţele care sunt 
folosite de către sistemele RFID sunt prezentate în figura 2. 

Se remarcă faptul că frecvenţa cea mai folosită este cea în 
jurul 13,56 MHz deoarece are câteva avantaje: 

- tag-urile RFID pot fi utilizate pentru identificarea 
corectă direct pe pacienţi, doctori şi vizitatori; 

- utilizarea frecvenţelor foarte înalte sau din 
domeniul microundelor este împiedicată de 
prezenţa apei în corpul omenesc, în proporţie de 
peste 50 %;  

- utilizarea frecvenţelor de 915 MHz şi 2.45 GHz 
este împiedicată şi de faptul că multe 
medicamente şi alimente conţin apă; 

- forma tag-urilor trebuie să se potrivească cu 
dimensiunile mici ale fiolelor şi seringilor. Nu 
este încă posibil să se utilizeze pentru etichetare 
tag-uri din domeniul UHF;  

- 13.56 MHz nu afectează sănătatea pacienţilor, în 
schimb frecvenţele din domeniul microundelor şi 
UHF pot afecta starea de sănătate; 

Principalele utilizări ale sistemelor RFID în domeniul 
medical în funcţie de frecvenţele folosite sunt prezentate în 
tabelul următor. 

TABELUL  I 
   APLICAŢIILE   SISTEMELOR  RFID ÎN DOMENIUL MEDICAL PENTRU DIFERITE  

DOMENII DE  FRECVENŢE 

Frecvenţa Aplicaţii 

 
<135 KHz 

- Identificare pacienţi, istoric medical 
- Monitorizare bolbavi alzhaimer 

 
 
 
13,56 MHz 

- Identificarea pacienţilor 
- Accesul controlat 
- Cabinete inteligente 
- Monitorizarea pacienţilor 
- Carduri de acces 
- Reducerilor erorilor în cazul transfuziilor de 

sânge 
- Inventariere bunurilor medicale 

 
433 MHz 

- Localizarea echipamentelor medicale 
- Monitorizarea pacienţilor, vizitatorilor şi a 

stafului medical 
- Monitorizarea noilor nascuţi 

860-960 MHz - Urmărirea pacienţilor 
 
2,4 GHz 

- Sisteme de urmărire în timp real 
- Managementul bunurilor consumabile şi-al 

echipamentelor medicale 
Fig. 1.  Frecvenţele de operare a sistemelor RFID. 

 

III. APLICATII ALE RFID IN SISTEMUL MEDICAL 

A. Sistemele RFID în aplicaţii medicale 5%

47%
26%

11% 11%

<135 KHz 13,56 MHz

433 MHz 860-960 MHz

2,48 GHz

Fig. 2. Repartiţia frecvenţelor RFID în cadrul aplicaţiilor medicale. 
 

În domeniul medical aplicarea sistemelor RFID aduce o 
serie de avantaje şi îmbunătăţiri faţa de folosirea codurilor de 
codurilor de bare. 

Sectoarele în care tehnologia RFID aduce beneficii 
importante sistemului medical sunt următoarele: 

- reducerea erorilor de natură medicală; 
- sistemele de localizare în timp real; 
- identificarea automată a pacienţilor şi a 

produselor de natură medicală; 
- urmărirea şi localizarea persoanelor şi a 

diferitelor obiecte; 
- aplicaţii în domeniul farmaceutic. 
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B. Urmărirea şi localizare 
Urmărirea obiectelor cu ajutorul sistemelor RFID s-a 

dovedit a fi utilă în economisirea timpului şi costurilor 
asociate colectării manuale şi introducerii de date în sistem şi 
de asemenea în căutarea propriu-zisă a obiectelor pierdute. 
Mai mult, bunurile prevăzute cu tag-uri RFID pot reduce 
erorile şi greşelile umane în ceea ce priveşte contabilitatea şi 
percepţia datelor, acest lucru ducând la o îmbunătăţire a 
serviciilor medicale. Alte avantaje pe care le aduce folosirea 
sistemelor RFID pot fi obţinute şi din realizarea unor 
inventarieri precise şi foarte bine actualizate a diferitelor 
bunuri şi dispozitive folosite în cadrul unităţilor medicale. 

 

C. Identificarea pacientului 
Verificarea pacienţilor (din spitale) se poate face prin 

intermediul transponderelor RFID prinse la brăţările de la 
mână. Datele despre pacienţi sunt introduse în punctele de 
verificare, orice informaţie anterioară despre pacient putând fi 
regăsită la HIS (Hospital Information Systems). Datele sunt 
transferate de la acesta la transponderele RFID de la brăţări. 
Înregistrarea electronică a pacientului EPR (Electronic Patient 
Record) este realizată şi memorată la serverul central, în acest 
timp pacientul este identificat uşor şi fără greşeală. Toate 
aceste informaţii pot fi citite de la transponderele RFID sau 
pot fi uşor regăsite la EPR prin identificarea pacientului cu un 
cititor.  

Brăţările care au încorporate tag-uri RFID sunt folosite de 
multe spitale şi centre medicale ca o alternativă la identificarea 
pacienţilor cu ajutorul codurilor de bare. Iniţiativa de a prinde 

la mâna copiilor nou născuţi brăţări RFID s-a dovedit a fi 
extrem de eficientă în împiedicarea tentativelor de răpire a 
acestora din cadrul unităţilor medicale. Un astfel de program 
de identificare în cadrul unei maternităţi se realizează prin 
alocarea de brăţări RFID atât copilului cât şi mamei pentru a 
se realiza o identificare cât mai rapidă şi uşoară în cazul în 
care acest lucru trebuie realizat. 

 

35%10%

24%

24%

7%

Urmarire şi Localizare
Identificarea pacientului
RTLS
Reducerea erorilor medicale 
Aplicaţii farmaceutice

 
Fig. 3. Repartiţia aplicaţiilor RFID în domeniul medical. 

Dispunerea de brăţări RFID pacienţilor pe perioada 
spitalizării acestora, în special în centrele medicale mari, poate 
ajută la reducerea riscului de confundare a medicamentelor  
(pacienţi amnezici, sau inconştienţi) sau rătăcire a pacienţilor 
(Alzheimer) precum şi de evitare a accidentelor ce ţin de 
administrarea greşită a tratamentelor medicamentoase. 

 

D. Reducerea erorilor medicale 
 Riscul realizării de transfuzii greşite cu sânge este de 100 

de ori mai mare decât riscul transmisiei prin sânge a unor boli 
precum HIV şi HVC. Efectuarea de transfuzii greşite se 
datorează, în mare parte, erorii produse la verificarea numelui 
pacientului. Aceste erori apar de cele mai multe ori la pacienţii 
operaţi. În general preluarea informaţiilor despre un anumit 
pacient este realizată de către personalul medical, prin citire 
ceea ce duce la apariţia unei rate de erori mai mari decât dacă 
sar folosi sisteme bazate pe tehnologia coduri de bare sau pe 
tehnologia RFID unde rata de erori ar fi semnificativ mai 
redusă. 

Date strânse de la surse multiple din întreaga lume arată că 
erorile datorate transfuziilor greşite de sânge sunt foarte grave 
şi inacceptabil de frecvente. Într-un raport făcut de FDA 
(Food and Drug Administration) s-a constatat că în Statele 
Unite apare o rată ridicată de decese din cauza transfuziile 
greşite de sânge, rezultate similare fiind raportate şi de alte 
ţări. 

Cele mai multe decese în urma transfuziilor  apar datorită 
folosirii de sânge necorespunzător cu grupa sanguina a 
pacientului. Este esenţial să se verifice dacă pacientul înscris 
pe etichetă de compatibilitate ataşată la punga de sânge este 
acelaşi care primeşte sângele. Greşeli elementare apar şi 
datorită faptului că există pacienţi cu acelaşi nume şi cu 
acelaşi număr de înregistrare medicală. Verificarea finală 
necesită o comparaţie atentă între numele pacientului, numărul 

 

 
 
Fig. 5. Verificarea transfuziilor de sânge. 

 

 
 
Fig. 4. Folosirea brăţărilor RFID în identificarea pacienţilor. 
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de înregistrare medicală şi eticheta de pe sânge. 
Există la ora actuală două tehnologii folosite pentru 
mecanismele de citire uzuale în verificarea transfuziilor : 
codul de bare şi RFID. Tehnologia cod de bare este 
disponibilă de ani de zile, dar nu şi-a câştigat acceptul pentru 
verificarea sângelui în ciuda faptului că toate recipientele cu 
sânge au deja coduri de bare de mulţi ani. Marele dezavantaj 
este acela că în citirea codului de bare avem nevoie de 
vizibilitate directă între cititor şi locul unde se află ataşată 
etichetă care conţine codul de bare. Acesta reprezintă un 
impediment în sălile de operaţie unde pacienţii sunt acoperiţi 
cu huse chirurgicale. Acesta problemă poate fi rezolvată prin 
utilizarea tehnologiei RFID care nu necesită vizibilitate directă 
între cititor şi obiectul de care este ataşată eticheta iar 
cantitatea de informaţii stocată de memoria etichetei RFID 
este considerabil mai mare decât în cazul folosiri codurilor de 
bare. 

E. Aplicaţii farmaceutice 
Se estimează că 7% din medicamentele aparţinând lanţului 

de aprovizionare farmaceutic internaţional sunt contrafăcute. 
În anumite ţări această problemă este endemică şi pacienţii au 
şanse mai mari să primească medicamente contrafăcute decât 
reale. Deşi în unele ţări că Statele Unite, Anglia, Germania, 
Italia contrafacerea a fost ţinută la un nivel relativ scăzut 
datorită unor legi şi a unor dispoziţii mai severe, FDA a 
sesizat o creştere a falsificării de medicamente în ultimii ani. 

Pe lângă faptul că e-pedrigee-ulrile ajută la automatizarea 
procesului de identificare, îndosariere şi a celui de 
management al lanţului de aprovizionare cu farmaceutice, 
acesta (e-pedigee-ul) se aşteaptă să fie folositor şi în ceea ce 
priveşte minimizarea numărului de incidente privind 
contrafacerea medicamentelor şi diversiunilor ce pot apărea 
de-a lungul lanţului de distribuţie (în cazurile când 
medicamentele sunt furate pe drumul dintre fabrică şi 
spitale/farmacii).  

Distribuţia pe piaţa gri, unde medicamentele sunt deviate 
spre canale neautorizate, se estimează că provoacă 
companiilor farmaceutice pagube de sute de milioane de 
dolari anual; de asemeni estimările arată că folosirea de 
sisteme RFID precum şi posibilitatea urmăririi 
medicamentelor până la nivel de produs pot reduce 
semnificativ toate aceste probleme precum costurile asociate 
lor. 

Scopul producătorilor de medicamente este de a face cât 
mai dificilă contrafacerea medicamentelor, sau chiar imposibil 
de falsificat produselor de natură medicală, prin utilizarea 
tehnologie RFID. Se consideră că prin serializarea în masă, în 
vederea identificării unice a medicamentelor la nivelul 
paleţilor, cutiilor şi chiar a pachetelor de medicamente 
aparţinând lanţului de aprovizionare farmaceutic se va atinge 
acest scop. 

Industria farmaceutică poate avea beneficii de pe urma 
folosirii tehnologiei RFID şi pe alte căi; în fiecare an 
medicamente în valoare de peste 2 milioane de dolari sunt 
returnate fiind expirate şi devenind astfel o pierdere destul de 

semnificativă pentru companii. Însă prin folosirea acestei 
tehnologii, în care fiecare produs farmaceutic să aibă ataşat un 
tag RFID poate duce la eliminarea acestei probleme. 

IV. CONCLUZII 

Indiferent de cate beneficii pozitive aduce tehnologia RFID, 
ea trebuie să treacă peste unele aspecte negative, cum ar fi 
etica unei monitorizări nonstop a oamenilor, intrarea în 
intimitatea acestora, precum şi distribuţia riscului – de vreme 
ce pot fi implicate mai multe tehnologii şi producători. 
Probleme tehnice sunt legate de compatibilitatea şi integrarea 
în sistemele actuale. 

Sistemele RFID sunt considerate de unii a fii periculoase 
pentru aplicaţiile din domeniul medical, menţionându-se 
probleme legate de securitatea, probleme legate de intimitate, 
interferenţe dintre diferitele dispozitive medicale şi cititoarele 
RFID etc. 

În general acestea sunt însă controlate de legile în vigoare 
în statele în care acest domeniu este mai răspândit (SUA de 
exemplu). Există anumite îngrijorări în privinţa supravegherii 
nonstop a tuturor persoanelor din clădire, incluzând pacienţii, 
personalul, vizitatorii. Însă datele personale memorate într-un 
server sau cele stocate în memoria unui tag care sunt criptate 
sunt mult mai sigure decât informaţiile care sunt păstrate în 
multe spitale într-un clipboard din salonul pacientului. 

Pentru integrarea în medicină, RFID trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

- confidenţialitate – datele pot fi accesate numai de 
persoane şi procese autorizate; 

- integritate – datele sunt corecte şi nemodificate; 
- disponibilitate – datele sunt disponibile atunci 

când este nevoie de ele; 
- responsabilitate – identificare şi autorizare; 
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