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Cu privire la completarea ordinului nr. 828 din 31. 10.2011
„Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară”

în scopul fortificării activităţii laboratoarelor imunohematologice din cadrul
centrelor regionale/secţiilor/cabinetelor de transfuzie a sîngelui şi a laboratorului de 
referinţă în imunohematologie, în vederea documentării procesului de realizare a 
examinărilor de laborator imunohematologice în asistenţa hemotransfuzională, cît şi în 
corespundere cu Regulamentul de activitate a Centrului Naţional de Transfuzie a 
Sîngelui,

1. Vicedirectori, şefii de subdiviziuni vor lua act de cunoştinţă despre ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr. 414 din 29.05.2015 „Cu privire la completarea ordinului nr. 
828 din 31. 10.2011 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală 
primară””, cu îndeplinirea necondiţionată a acestora.
2. Vicedirector managementul calităţii (dna Silvia Roşea), şef Laborator de 
Referinţă în imunohematologie (dna Natalia Popuşoi) vor organiza şi asigura:

punerea în aplicare a formularelor aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii sus 
menţionat, începînd cu data de 01.06.2015;

suportul metodologic corespunzător instituţiilor medico-sanitare în realizarea 
ordinului Ministerului Sănătătii sus mentionat.

» »

3. Vicedirector managementul calităţii (dna Silvia Roşea), şef SMAIM (dl 
Alexandru Gherman) vor organiza:

completarea şi actualizarea listei formularelor medicale de evidenţă primară în 
cadrul instituţiei;

plasarea pe sit-ul instituţiei, atît ordinul Ministerului Sănătăţii sus menţionat, cît şi 
prezentul ordin, în termen de pînă la 08.06.2015.
4. Şef SMAIM (dl Alexandru Gherman), şef SEEC (dna Liuba Casian) vor asigura: 

disponibilitatea stocului de formulare medicale aprobate, prin înaintarea
necesarului de documentaţie medicală, termen 15.06.2015.

Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Silvia Roşea, managerul 
calitătii, vicedirector.
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