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Conţinut

1. Nevoile pacientului

2. Evenimente proprii

3. Participari la evenimente



26 ianarie 2012 

Discuţii între Ministrul Sănătăţii dr. Ladislau Ritli şi
primvicepreşedintele ATR dl. Gherghe Tache, pe
tema modificării Ordinului 1275/2011 privind
aprobarea listelor şi preţurilor de decontare pentru
medicamentele care se acordă bolnavilor în cadrul
programelor naţionale de sănătate şi
a metodologiei de calcul al acestora.

Dl Gherghe Tache a pus accentul pe faptul că
elementul decizional în fundamentarea acestui ordin
trebuie să fie argumentele specialiştilor în domeniul
transplantului.

1. Nevoile pacientului



18 martie 2012 

În urma demersurilor făcute de ATR, prin vocea
primvicepreşedintelui dl. Gheorghe Tache, pe tema
asigurării pentru pacienţii în stare post transplant a
medicaţiei de imunosupresie, conform prescripţiilor
medicilor specialişti din centrele de transplant,
raportate la nevoile terapeutice ale pacienţilor, s-a
reuşit, pe calea dialogului, modificarea Ordinului
1275/2011 în interesul pacienţilor cu transplant.

S-a remis către ATR o scrisoare în acest sens.

1. Nevoile pacientului



19 aprilie 2012 

Preşedintele ATR, dl. Gheorghe Tache participă la
dezbaterea organizată de CNAS pe tema “Prescripţia
electronică – concept şi implementare.”

1. Nevoile pacientului



1. Nevoile pacientului

19 aprilie 2012 

ATR informează printr-o scrisoare adresată
Ministrului Sănătăţii dl. dr. Vasile Cepoi şi pe
Presşdintele CNAS dl. dr. Doru Bădescu despre
situaţia pacienţilor în post transplant aflaţi în
incapacitate de a-şi procura medicamentele din
grupa DCI (Epoetinum Beta si Darbopoetinum),
medicamente necesare în starea post transplant, la
pacienţii a căror grefă renală dă semne de
insuficienţă funcţională.

Acest lucru s-a datorat raportului NICE din primăvara
lui 2011, dar va trebui să avem în vedere repunerea
pe liste a acestor DCI-uri.



1. Nevoile pacientului

2 iulie 2012 

Se prezintă în scris şi se susţin verbal propunerile
ATR pentru proiectul legislativ de organizare şi
funcţionare a sistemului sanitar. Aceste propuneri
vizează în special factorii interesaţi în activitatea de
transplant şi post transplant.

După cum probabil ştiţi nu mai este de actualitate o
nouă Lege a sănătăţii, ci se are în vedere amendarea
L 92/2006 pentru modernizarea acesteia.



1. Nevoile pacientului

19 septembrie 2012 

Se primeşte răspuns de la CNAS la sesizarea
depusă de ATR cu numărul DB7067/19.09.2012
referitoarea la eliberarea fără coplată a
medicamentelor imunosupresoare pentru care există
referat aprobat de ANT.

În răspuns se face precizarea că în această situaţie
pretul de decontare este preţul cu amanuntul
maximal cu TVA .

Situaţia se menţine!



24 martie 2012 
Adunarea Generala a ATR în care s-au făcut
următoarele modificări la Statut:

- Art. 10, lit. a) “cotizaţia membrilor – cuantumul se 
stabileşte anual prin hotărârea Adunării Generale a 
Asociaţilor”

lit. g) venituri/beneficii provenind de la întreprinderi 
sociale;
lit. h) alte venituri prevăzute de lege;”

2. Evenimente proprii



- Articolul 12 lit. B): „Au calitatea de membru activ, 
membrii fondatori, dacă mai sunt în viaţă şi nu s-au 
retras din organizaţie şi persoanele fizice/pacienţii 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
1. au beneficiat de o grefă de organ solid, indiferent 
de tipul acesteia şi pot face dovada prin orice mijloc 
de probă sau pot  demonstra că sunt pacienţi cu 
insuficienţă cronică de organ vital, în fază terminală;
2. au capacitate deplină de exerciţiu;
3. îşi manifestă intenţia de a deveni membru activ 
prin semnarea cererii de Aderare. 

2. Evenimente proprii



Articolul 13 pct. 1, 2 şi: „Asociaţii ce au calitatea de 
Membru Activ au următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Au dreptul de vot în Adunarea Generală a 
Asociaţilor, pot alege şi pot fi aleşi în organele de 
conducere ale Asociaţiei, numai dacă la data 
convocării şedinţei au cotizaţia plătită la zi; fac
excepţie membrii activi care nu şi-au putut plăti 
cotizaţia din motive obiective sau datorită insuficienţei 
mijloacelor financiare, constatate ca atare de către 
Adunarea Generală a Asociaţilor în plen;
2. Au dreptul şi obligaţia de a participa la 
manifestările organizate de Asociaţie, în condiţiile 
stabilite de Consiliul Director;
3. Au dreptul de a propune modificări şi completări la 
prezentul Statut al Asociaţiei;”

2. Evenimente proprii



„ART 14) Calitatea de membru al asociaţiei se 
pierde în următoarele situaţii: 
a) la cererea scrisă a persoanei în cauză, aprobată 
de Consiliul Director;
b) prin excludere, pentru încălcarea obligaţiilor 
stipulate în prezentul Statut ori pentru săvârşirea de 
fapte ce aduc atingere intereselor şi prestigiului 
Asociaţiei, inclusiv prin denigrarea cu rea-credinţă a 
persoanelor care reprezintă Asociaţia, pe durata 
îndeplinirii mandatului; excluderea se aprobă de 
Adunarea Generală a Asociaţilor la propunerea 
Consiliului Director;
c) prin deces.

2. Evenimente proprii



- Art. 16, pct. 1 şi 3 :
1) Adunarea Generală este organul suprem de 
conducere al Asociaţiei şi este formată numai din 
membrii Activi, cu cotizaţia plătită la zi la data 
convocării şedinţei, cu excepţia prevăzută la art. 13 
pct.1 din prezentul Statut, fiecare dintre aceştia 
având câte un singur vot. 
3) Convocarea Adunării Generale se face de către 
Consiliul Director prin una din următoarele modalităţi: 
publicarea convocatorului într-un ziar de circulaţie 
naţională, printr-o scrisoare, prin mijloace electronice 
(email, mesaje telefonice etc.), prin postarea pe site-
ul oficial al Asociaţiei sau altele asemenea. 
Convocatorul va conţine cel puţin următoarele: 
ordinea de zi, data, ora, locul desfăşurării şedinţei. 
Prezenţa efectivă a membrului Asociaţiei la Adunarea 
Generală acoperă eventualele vicii de procedură 
privind convocarea şedinţei.

2. Evenimente proprii



- Art. 17 pct. 1 şi 2 :
„1) Consiliul Director este organul de conducere curentă 
al Asociaţiei este compus din 5 membrii astfel: 
Preşedinte ales pe o perioadă de 4 ani, de către Adunarea Generală 
având atribuţii în prezidarea Consiliului Director, reprezentarea 
Asociaţiei în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie. 
Vicepreşedinte ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani, 
care are în special atribuţii de natură executivă, în sarcina sa căzând 
conducerea de zi de zi a Asociaţiei, iar în situaţii speciale (demisie, 
apariţia unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit etc.), la decizia 
Consiliului Director poate prelua integral atribuţiile Preşedintelui. 
3 membri – atribuţiile acestora se stabilesc printr-un Regulament 
intern al Consiliului Director, aprobat de către acesta după constituire. 
În cazuri speciale, cu aprobarea Adunării Generale, Consiliul Director 
poate fi completat cu încă 2 membri supleanţi. 

2) Pentru funcţiile de „casier” şi „secretar”, ocupanţii nu 
sunt membrii ai CD al ATR, dar sunt însă membrii ATR. Ei 
vor participa la şedinţele CD la solicitarea lor sau a 
membrilor CD. Aceştia pot fi retribuiţi dacă există fonduri.

2. Evenimente proprii



14 – 18 iunie 2012 

Campania prodonare “Spune DA!” desfăţurată pe litoral

Au participat 150 persoane – membrii ATR, parteneri
de la Crucea Roşie Constanţa, invitaţi.

S-au desfăşurat activităţi diverse de la distribuire de
flyers pe stradă şi discuţii cu publicul, la cros şi
festivitate in memoriam pentru donatori.

Pregătirea acestei activităţi a însemnat 2 luni şi 
jumătate de muncă intensă.

2. Evenimente proprii



27 octombrie 2012 

ATR a organizat împreună cu SANOHEP – Rpmânia şi
Livertrans dezbaterea interactivă “Medic-pacient” la
Institutul Clinic Fundeni.

S-au abordat probleme care vizează accesul la servicii
medicale al pacienţilor în stare post transplant.

2. Evenimente proprii



18 aprilie 2012 

Participle la “Ziua europeana a drepturilor paciantilor”, 
editia a 6-a cu 10 membrii. 

Cu ocazia evenimentului a fost organizată de către
COPAC şi Colegiul Medicilor din România dezbaterea
“Drepturile pacienţlor în contextual reformei sistemului
sanitar”.

3. Participari la evenimente

13-14 martie 2012 

Participare  cu  30 de membrii la  Forumului Naţional al 
Asociaţiilor de Pacienţi, editia a III-a, organizat de 
COPAC. 



August 2012 

Part icipare ATR cu echipă de 3 membrii la Jocurile 
Europene ale Transplantaţilor şi Dializaţilor, echipă 
care s-a întors cu  8 medalii. De remarcat Mădălina 
Movileanu, în program de hemodializă, concurând la 
proba de marş  cu pacienţii cu transplant .

3. Participari la evenimente

19 iunie 2012 

Participare cu 50 de membrii la “Ziua Naţională a 
Transplantului”, eveniment cu participare internaţională
organizat de către Agenţia Naţională de Transplant şi
Fundaţia pentru Transplant.



3. Participari la evenimente

25 septembrie 2012 

Preşedintele ATR, dl. Gheorghe Tache a făcut parte 
din biroul consultative al conferinţei “Managementul
escarelor - Escarele există!”, organizat de către Tarus
Media în Bucureşti. 

A existat şi o prezentare a d-lui Gh. Tache  la această 
conferinţă.

26-28 septembrie 2012 – Presedintele ATR Dl. Gheorghe Tache participa la o intalnire informala cu reprezentanti ai Comisiilor



26 – 28 septembrie 2012 

Dl. Gheorghe Tache , preşedintele ATR a participat la
“Media Trip pentru jurnalistii de sanatate - EU Health 
Priorities”, întâlnire informală pentru jurnalişti cu 
reprezentanţi ai Comisiilor Europene la Bruxelles. 

În alocuţiunile sale, dl. Gh. Tache a susţinut importanţa 
informării permanente şi reciproce pe linia apărării şi
promovării drepturilor pacienţilor, monitirizarea
permanentă privind asigurarea accesibilităţiii pacineţilor
la serviciile medicale şi la tratament, indiferent de 
situaţia economică (naţională sau europeană la un 
moment dat.

3. Participari la evenimente

26-28 septembrie 2012 – Presedintele ATR Dl. Gheorghe Tache participa la o intalnire informala cu reprezentanti ai Comisiilor



5 – 6 octombrie 2012 

ATR a fost preprezentată la evenimentul aniversar
“20 de ani de transplant European în România”, 
organizat de Dl. Profesor Doctor Mihai Lucan şi
Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj
Napoca, ocazie cu care a oferit d-lui profesor un coş cu 
flori şi o diplomă.

26 – 29 septembrie 2012 

ATR a participat cu 7 membrii la Concresul 
Romtransplant.  

3. Participari la evenimente



Vă mulţumesc pentru implicare 
şi participarea la activităţile 

organizate de ATR

www.e-transplant.ro
astranrom@yahoo.com

http://www.e-transplant.ro/
mailto:aAstranrom@yahoo.com
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