
Explicație metodică  

la îndeplinirea și raportarea Indicatorilor de monitorizare a asistenței 

hemotransfuzionale 

 

I. Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale se îndeplinesc 

pentru fiecare lună, începînd cu luna iulie 2017. 

II. Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale pentru fiecare 

pacient se îndeplinesc în rubrica „cazul 1,2......etc.” al fișierului EXCEL (anexa 

nr.1) conform datelor din Fișele de observație al pacienților . 

III. Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale se îndeplinesc 

pentru fiecare profil în parte, conform fișierului în formatul EXCEL: 

1) la pacientul chirugical, în chirurgia non-cardiacă, inclusiv 

a) chirurgia generală 

b) neurochirurgie 

c) chirurgia ortopedică 

d) chirurgia viscerală 

e)  chirurgia de transplant 

 

2) la pacientul cardiochirugical, inclusiv 

a) chirurgie coronariană ON-PUMP 

b) chirurgie coronariană OFF-PUMP 

c) protezare valvulară 

d) plastie valvulară 

e) chirurgie valvulară + coronariană 

f) chirurgie aortică 

g) vicii congenitale cianotice 

h) vicii congenitale palide 

i) vicii congenitale operații radicale 

j) vicii congenitate operații paliative 

k) vicii congenitale ale adultului 

 

3) la pacientul pediatric, inclusiv 

a) în patologia chirurgicală 

hemoragie externă posttraumatică  

hemoragie intraoperatorie 

hemoragie interna posttraumatică 

b) în patologia somatică 

hematologie 

altele 

 

4) la pacientul somatic, inclusiv 

a) hemoragie digestivă superioară non-variceală 

b) hemoragie digestivă superioară variceală 

c) hemoragie digestivă inferioară 

d) hemoragie intraperitoneală 

e) sursa neidentificata 

f) fără semne de hemoragie 

 



5) la pacienta cu patologie ginecologică, inclusiv 
a) hemoragie uterină patologică 

b) leziuni organice vulvare, cervicale 

c) anexială 

 

6) la pacienta cu patologie ostetricală, inclusiv 

a) antepartum 

b) peripartum  

c) postpartum 

 

IV. La îndeplinirea fișierului EXCEL notați prezența indicatorului cu cifra 1; 

lipsa indicatorului (nu s-a realizat sau nu a fost relatat în Fișa de observație a 

pacientului) notați cu cifra 0. 

V. La sfîrșitul lunii, după întroducerea datelor despre toți pacienți, care au 

beneficiat de transfuzii sanguine, se va forma totalizatorul indicatorilor pe fiecare 

profil în parte, aceste date urmează a fi transferate în Totalizatorul Indicatorilor 

de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale (anexa. nr.2). 
VI. Totalizatorul Indicatorilor de monitorizare a asistenței 

hemotransfuzionale (anexa. nr.2) însoțit cu raportul privind activitatea 

hemotransfuzională (compartimentul VI punctul nr. 1 (produse sanguine 

transfuzate) și punctul nr. 2 (pacienții care au beneficiat de transfuzii 

sanguine) al raportului anual Darea de seamă nr. 39-san privind activitatea centrului 

(secției, cabinetului) de transfuzie a sîngelui) se va prezenta lunar, pînă la data de 05 

a lunii următoare, în perioada  iulie – decembrie 2017 (inclusiv activitatea lunii 

decembrie până la 20), în adresa Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, MD-

2028, mun. Chișinău str. Academiei 11, în formă scrisă și prin e-mail: 

smaimcnts@gmail.com. 
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