ORDIN nr.888 din 19 iulie 2006
al ministrului sănătăţii publice privind revizuirea
reglementărilor referitoare la examinările radiologice de
masă
Având în vedere:
- Documentul de poziţie al României CONF-RO 37/01, capitolul 22 "Protecţia
mediului înconjurător", secţiunea "Securitate nucleară şi radioprotecţie", aprobat
în şedinţa Guvernului României din data de 18 octombrie 2001;
- Documentul de poziţie complementar al României CONF-RO 27/04, capitolul 22
"Protecţia mediului înconjurător", secţiunea "Securitate nucleară şi
radioprotecţie";
- angajamentele asumate de România prin Planul de măsuri prioritare pentru
integrare europeană în anul 2005, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 17
noiembrie 2005;
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi
managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 2.236 din 19 iulie 2006,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.862/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
Art. 1. - Se interzic microradiofotografiile şi fluoroscopiile ca proceduri radiologice
de examinare utilizate în scopul depistării active a tuberculozei pulmonare.
Art. 2. - În scopul depistării active a tuberculozei pulmonare se justifică
efectuarea radiografiei pulmonare standard numai în cazul suspecţilor de
tuberculoză pulmonară identificaţi în urma examinării clinice obligatorii.
Art. 3. - (1) Se constituie indicaţie de efectuare a examenului radiologic
pulmonar obligatoriu (radiografie standard) numai în următoarele situaţii:
a) contacţi adulţi ai cazurilor de tuberculoză pulmonară depistate în cadrul
anchetei epidemiologice;
b) contacţi copii ai cazurilor de tuberculoză pulmonară depistate în cadrul
anchetei epidemiologice, având IDR pozitiv la PPD;
c) copii simptomatici cu IDR pozitiv la PPD;
d) persoane depistate cu infecţie HIV, persoane cu depresie imunitară;
e) pacienţi cu afecţiuni psihice din colectivităţi, cu ocazia internării.
(2) Efectuarea examenului radiologic pulmonar în scopul depistării active a
tuberculozei pulmonare în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1) nu este
obligatorie.
Art. 4. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de
sănătate publică, toate instituţiile implicate, unităţile sanitare publice sau private,
precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii de radiologie şi
imagistică medicală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. - (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 3 luni de
la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare
se abrogă.
Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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