MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

APROB,
MINISTRU
SORINA PINTEA

Referat de aprobare

Prin adresa nr. 899/c din 21.06.2019 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr.
36404/24.06.2019, Institutului Național de Hematologie Transfuzională ”Prof. Dr. C. T.
Nicolau” București, solicită completarea Ordinului MS 1057/2011 privind actualizarea tarifelor
pentru analizele de laborator efectuate, respectiv pentru testele solicitate de Centrul de
Transfuzie al MAPN în cadrul protocolului de colaborare încheiat între INHT si CTS-MAPN,
pentru controlul calității componentelor sanguine eritrocitare și plachetare obținute de CTSMAPN, analize ce vor fi efectuate in Laboratorul Central de Control al Calității Sângelui și
Componentelor Sanguine care are în dotare tehnica necesară și personal specializat, pentru
care Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică a comunicat aprobarea
noilor tarife propuse.
În data 03.07.2019 DGAMSP a înaintat documentația Direcției Generale Economice
solicitând actualizarea OMS 1057/2011, având în vedere faptul că actul normativ a fost emis
în baza referatului de aprobare al DGE nr. Cs.A 7.088/2011. Documentație restituită, prin
adresa Direcției Generale Economice nr. 36404/29.07.2019, conform Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Ministerului Sănătății (direcția care reglementează domeniul
transfuziei sanguine și al transplantului de organe fiind direcția de asistență medicală și
sănătate publică) și tinându-se cont de faptul că OMS nr. 1057/2011 a fost modificat prin
OMS nr. 410/2015 care a avut la bază Referatul de aprobare nr. NB 3286/2015 întocmit de
DGAMSP.

Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, cod 010024 Bucureşti, România
Tel. +4021 3072667/624 Fax: +4021 3131452 e-mail: dam@ms.ro

Urmare solicitării adresată Institutului Național de Hematologie Transfuzională ”Prof.
Dr. C. T. Nicolau” București cu privire la precizarea capitolul din Anexa cu tarifele pentru
analizele de laborator care va include testele de control de calitate ale concentratelor
eritrocitare și concentratelor plachetare propuse, s-a propus ca, în vederea actualizării Anexei
Ordinului MS 1057/2011, să fi introdus capitolul ”VIII” cu testele de control de calitate a
concentratelor eritrocitare și ale concentratelor plachetare”.
În sensul celor prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordin pentru completarea
Anexei

cu tarifele

pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de

Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină a Ordinului nr. 1057/2011
privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional
de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie pe care, dacă sunteţi de acord, vă
rugăm să-l aprobaţi.
.
Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL
DR. AMALIA ȘERBAN
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