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R  E  F  E  R  A  T    D  E   A  P  R  O  B  A  R  E 

Potrivit art. 100 alin. (5) și (6) şi 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul Ministerului 

Sănătății, de la bugetul de stat și din venituri proprii se asigură fonduri pentru îngrijirea cazurilor 

critice ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele de 

asigurări de sănătate. 

Arsurile de grad 2 pe o suprafață mai mare de 10%, arsuri la față, scalp, mâini, picioare, 

organe genitale, perineu, articulații mari, arsurile de grad 3 indiferent de suprafață, arsurile 

electrice, arsurile chimice, arsurile cu suspiciune de leziuni ale căilor inhalatorii, cele asociate cu 

traumatisme concomitente, precum și cele suferite de pacienți cu 

risc(batrani,diabetici,cardiaci,etc.)  precum și complicațiile acestora reprezintă o cauză importantă 

de morbiditate și mortalitate în structurile spitalicești care tratează arsurile, pacienții cu acest tip 

suferință încadrându-se în categoria pacienților critici.  

Pentru asigurarea unor rezultate optime ale tratamentului arsurilor pentru cazurile critice 
cu leziuni suferite prin arsură, este necesară alocarea unor fonduri din bugetul Ministerului 
Sănătății în cadrul acțiunilor prioritare. - denumite în continuare AP-ARSURI. 

 În condițiile în care abordarea terapeutică a unui pacient internat în structura de specifică 
de tratament al arsurilor este complexă, se impune ca acțiunile de coordonare metodologică și 
științifică de specialitate să fie realizate de un colectiv de lucru numit prin ordin al ministrului 
sănătății. 

Acest colectiv denumit, Colectivul de Lucru al AP-ARSURI - CL-ARSURI, este numit in 

baza art. 15 din Hotărârea Guvernului României nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop exclusiv asigurarea 

bazelor științifice pe care se fundamentează elaborarea metodologiei după care se va desfășura 

AP-ARSURI. Este descrisă componența CL- ARSURI precum și modul în care se întrunește, 

legăturile administrative cu conducerea Ministerului Sănătății și documentele pe care le emite. 

De asemenea sunt reglementate atribuțiile și obligațiile ce revin în derularea AP-ARSURI 

diferitelor structuri și persoane la nivelul Ministerului Sănătății, direcțiilor de Sănătate Publică 

Județene și a Municipiului București precum și la nivelul unităților sanitare care derulează 

activități ale AP- ARSURI.  

Totodată au fost stabilite: criteriile de eligibilitate pentru spitale și lista acestora, activitățile 

ce pot fi desfășurate precum și diagnosticele pacienților care beneficiază de aceste acțiuni în 

cadrul AP-ARSURI. 

În acest sens, pe baza propunerii tehnice a CL_ARSURI, a fost elaborat proiectul de ORDIN 

privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor 

prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri   pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm  

să-l aprobați în vederea postării pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru îndeplinirea procedurii de 

transparență decizională, conform normelor legale în vigoare. 

Cu deosebită considerație, 

Șef Serviciu 
Dr. Petru Melinte 
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