
ORDIN .r..t!. ••• 1~1 i I H j Q 1..IJ/ y, 
privind modificarea articolului 3 din OTdinul ministrului siniliţii nr. 1074/2016 privind 

a probarea listei unitlţilor sanitare f i a medicilor prescriptori ai medlc1mentelor 
imunosupresoare pentru tratamentul stlril posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor 

ln>nsplanlJlp 

Vă2ând Referatul de- aprobare nr. 'Ml .. ':1.:1."k.t,,J~L!.~..!.'t. .al Agen~ei najionale pc.n1ru 
programe de sănătate din cadrul Ministerului SAnătA,ii, 

A vând în \'edCte: 
prevederile an. 31, litera e) din Anexa la Normele te-hnjce de reaJiurc a programelor nationaJe 
de sanătate curaoive pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedin1clui Casei 
NaţîonaJe de Asigurări de Sănătate nr. J 8S/201S, cu nKXlificârile şi completările ulterioare. 

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 14412010 privind 
organizarea şi funcţ ionarea Minis1erului Sănătăţii , cu modjftcărik şi rompletariM: ulterioare, 

ministrul slnltAtii emi1e unnatorul 

ORDIN 

An. I 
Articolul 3 din Ordinul ministrului $:Ani\1Alii nr. 1074/2016 privind aprobarea listei unitlţifor 

sanitare şi a medkilor prescriptori ai medicamentelor imunosupresoare pentru. tratamentul stării 
posttrtlnsplant în ambulatoriu al pacienţilor transplanta.li se modif.că şi va avea urmltonLf cuprins: 
,,Art. 3 

(I) În Stn~ul prezentului ordin. prin medic prcscrip«or se înţelege medicul specialist din unîtAlîle 
sanitare prevăz.ute la art. I . acreditate pentru activîtate.a de uansplant. care a.re în evidenţă şi 
monitorizează pacienţii transplantati. 

(2) Medicul prescriptor eliberează prescripţie medicală şi scrisoare medicală cltre medicul 
cu.rant aflat în reJa,ic contractuală cu casa de aţiguriri de !iln31ate la care pacientu.I se află în 
evidenţă şi care poate prescrie medicamente pe bau acesieia. 

(3) Prescrierea medicamentelor care se acorda pentru tratamentul în regim ambulatoriu al stArii 
posttransplttnt se rcalî:r.eaiă în condîţîile prevăi:ute prin normele tehnice de realizare a 
programelor nalionalc de s.An!tate curative. aprobate prin ordin al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de S.ănătate. d\1pA evaluarea pae:ientilor transplan1a(i în cadrul 
unitililor sani1arc prcvăZ.u1e la articolul 1." 

Art. li 
Direcfiilc de spcciali1ate din Ministerul Sănălfllii. direcţii le de slinltate publică şi unitiJile 

sanitare vor duce la îndeplinire prevederile preicn1ului ordin. 
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Vl, AD VASlt.F. VOICULESCU 


