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Ordinul nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea,
testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de
COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din
secţiile ATI, emis de ministrul sănătății
 Potenţialii donatori vor fi selectaţi dintre pacienţi care au fost internaţi pentru
COVID-19, fiind confirmaţi prin test RT-PCR pozitiv, vindecaţi şi externaţi
în urma RT-PCR negativ.
 Spitalele vor furniza centrelor de transfuzie sanguină datele personale şi
datele de contact ale pacienţilor eligibili, rezultatele testelor RT-PCR şi/sau
a testelor serologice, perioada internării şi data externării.
 Centrele de transfuzie sanguină vor contacta potenţialii donatori şi îi vor
programa pentru consult, analize şi donare. Pacienţii vindecaţi pot contacta
de asemenea centrele de transfuzie sanguină în vederea programării pentru
donare.
 Criterii pentru eligibilitatea donatorului:
a)donarea se va face la cel puţin 14 zile de la dispariţia completă a simptomelor şi
cel puţin un test COVID-19 negativ RT-PCR;
b)intervalul între două donări de plasma să fie de minimum 2 săptămâni;
c)prezentarea biletului de externare din spital şi a rezultatelor testelor RT-PCR şi
opţional a testelor serologice pentru detecţia anticorpilor anti_SARS-Cov-2
(calitativ sau cantitativ);

d)semnarea consimţământului informat pentru intrarea în procedura de selecţie în
vederea donării de plasmă prin plasmafereză şi/sau sânge total şi pentru
transmiterea codificată a datelor privind donarea în baza de date naţională şi
europeană;
e)încadrarea în toate criteriile standard pentru donarea de sânge total sau plasmă,
conform legislaţiei naţionale.
 Centrele de transfuzie sanguină vor trimite către INHT probele eligibile în
vederea testării suplimentare:
a)

testare PCR pentru virusurile transmisibile prin sânge: HIV, HBV, HCV;

b)

testarea anticorpilor anti-HLA la donatorii cu antecedente de transfuzie de

sânge şi donatori de sex feminin care au avut sarcini, dacă acest test nu a putut fi
efectuat în etapa de preselecţie.
 În urma testelor efectuate, INHT transmite centrelor de transfuzie sanguină
rezultatele care confirmă sau infirmă eligibilitatea plasmei proaspăt
congelate pentru distribuţie şi administrare experimentală pentru pacienţi
COVID-19. Plasma de la donator vindecat COVID-19 (PPC-DV-COVID19) va fi distribuită de către centrele de transfuzie sanguină, la cererea
spitalelor
 Plasma se va administra doar pacienţilor critici infectaţi confirmaţi cu
COVID-19 (prin metoda RT-PCR), cu vârsta de cel puţin 18 ani, care sunt
de acord cu administrarea de plasmă convalescentă COVID-19 prin
semnarea consimţământului informat şi care se încadrează în următoarele
criterii:
a)

se află într-o secţie de ATI, avizată de Comisia de ATI, dintr-un spital

desemnat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea
Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de
coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală
pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a

Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul
SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
b)

prezintă o progresie rapidă a unei pneumonii severe/a unor infiltrate

pulmonare (> 50% în 24-48 ore), în ciuda tratamentului administrat;
c)

PaO2/FiO2 < 300;

d)

sunt ventilaţi mecanic de mai puţin de 10 zile sau în pragul intubaţiei şi

ventilaţiei mecanice (dispnee severă, frecvenţă respiratorie > / = 30/min, saturaţie
în oxigen < / = 93% cu oxigen pe mască facială, paCO2 > 55 mmHg la pacienţii
fără BPCO).

Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj
pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata
stării de urgenţă, emis de ministrul sănătății și de președintele Casei Nationale
de Asigurari de Sanatate
 Personalul medical şi auxiliar delegat din unităţile sanitare publice pe
perioada stării de urgenţă, în baza Ordinului comandantului acţiunii, secretar
de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 74.534 din 28
martie 2020, este pontat de unitatea sanitară la care este delegat şi în cadrul
căreia îşi desfăşoară efectiv activitatea. Pe baza pontajului efectuat şi asumat
de unitatea sanitară în cadrul căreia este delegat acest personal, plata
drepturilor salariale se realizează de către unitatea sanitară de la care a fost
delegat.
 Personalul medical şi auxiliar detaşat din unităţile sanitare publice pe
perioada stării de urgenţă, în baza Ordinului comandantului acţiunii, secretar
de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 74.534 din 28
martie 2020, este pontat de unitatea sanitară la care a fost detaşat. Pe baza
pontajului efectuat de unitatea sanitară la care a fost detaşat, aceasta

efectuează plata personalului. Personalul detaşat beneficiază de drepturile
salariale, care îi sunt mai favorabile.
 Medicii rezidenţi delegaţi sau detaşaţi, pe durata stării de urgenţă, în baza
Ordinului comandantului acţiunii, secretar de stat, şef al Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă, nr. 74.534 din 28 martie 2020 sau în baza
Ordinului secretarului de stat desemnat de ministrul sănătăţii, sunt pontaţi
de unitatea la care sunt detaşaţi sau delegaţi şi în cadrul căreia îşi desfăşoară
efectiv activitatea. Plata drepturilor salariale se realizează de către unitatea
sanitară unde medicul rezident este încadrat cu contract individual de muncă
pe durată determinată sau nedeterminată, după caz

