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Ministerul Sănătăţii 
Ordin nr. 1322 din 18/10/2010 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 24/11/2010 
Intrare in vigoare: 24/11/2010 
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea 
reumatologie  
 

 

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 9.402 din 6 septembrie 2010,  
    având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A la Ordinul ministrului 
sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei 
naţionale de transparenţă, cu modificările şi completările ulterioare,  
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  
 
 
   Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea reumatologie, prevăzute în anexele 

nr. 1-8, după cum urmează:  
   a) Ghid de tratament al poliartritei reumatoide - anexa nr. 1;  
   b) Ghid de tratament în spondilita anchilozantă - anexa nr. 2;  
   c) Ghid de tratament în artropatia psoriazică - anexa nr. 3;  
   d) Ghid de tratament al vasculitelor primare sistemice - anexa nr. 4;  
   e) Ghid de tratament al lupusului eritematos sistemic - anexa nr. 5;  
   f) Ghid de tratament polimiozită, dermatomiozită - anexa nr. 6;  
   g) Ghid de tratament în sclerodermia sistemică - anexa nr. 7;  
   h) Ghid de tratament în artroză - anexa nr. 8.  
   Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica 

"Ghiduri clinice".  

   Art. 3. - Anexele 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.  

    ___________  
   *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 bis, care se 
poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", 

Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  
 
 
   Art. 4. - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice 
şi private, cât şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 
 
    Ministrul sănătăţii, 

Cseke Attila  
 
 
    Bucureşti, 18 octombrie 2010.  
    Nr. 1.322.  
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   ANEXA Nr. 1  
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   ANEXA Nr. 2  
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   ANEXA Nr. 3  
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   ANEXA Nr. 4  
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   ANEXA Nr. 5  
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   ANEXA Nr. 6  
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   ANEXA Nr. 7  
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   ANEXA Nr. 8  
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