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Cu privire la pr ocedura de evaluare a centrului,
secţiei şi cabinetului de transfuzie a sîngelui
înru exccularca ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1099 din 09.10.2013 „Cu
privire la proc ed ura de evaluare a centrului, secţiei şi cabinetului de transfuzie a
sîngelui” , realizarea obiectivelor incluse în Programul naţional privind securitatea
transfuzională şi au toasigur area ţării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 134 din 27.02.2012, în scopul reglementării
activităţilor serviciului de sînge la toate nivelele în corespundere cu cerinţele
managementului calităţii, recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi
Directivele Consiliului Europei, în corespundere cu Programul de activitate a Centrului
Naţional de T r a n s fu z ie a Sîngelui pentru anul 2013 şi Regulamentul de activitate a
acestuia,
ORDON:
1.
Managerul calităţii, vicedirector medical, şefii de subdiviziuni vor lua act spre
informare şi călăuză în activitatea subdiviziunilor instituţiei ordinul Ministerului
Sănătăţii nr. 1099 din 09.10.2013 „Cu privire la procedura de evaluare a centrului,
secţiei şi cabinetului de transfuzie a sîngelui” .
2.
Se aprobă
Regulamentul responsabilului de procedura de evaluare (audit medical) a centrului,
secţiei şi cabinetului de transfuzie a sîngelui (anexa nr. 1);
Personalul responsabil de evaluare curentă (audit medical intern) în cadrul
Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui (anexa nr.2);
Personalul responsabil de evaluare externă (audit medical extern) a centrelor de
transfuzie a sîngelui, secţiilor şi cabinetelor de transfuzie a sîngelui din cadrul
instituţiilor mcdico-sanitarc (anexa nr.3).
3.
Managerul calităţii (dna Silvia Roşea) va organiza şi asigura:
informarea şefilor de subdiviziuni/servicii, medicilor, responsabili de realizarea
evaluării curente interne şi externe (auditului medical intern şi extern) cu structura
raportului de evaluare (audit medical) pentru centrul, secţia şi cabinetul de transfuzie a
sîngelui;
instruirea personalului instituţiei implicat în realizarea şi implementarea actelor
normative privind proce dura de evaluare a centrului, secţiei şi cabinetului de transfuzie
a sîngelui în termen de pînă la 3 1.10.2013;
realizarea evaluării curente (auditul medical intern) a subdiviziunilor din cadrul
instituţiei şi evaluării externe (auditul medical extern) în cor espunder e cu Raportul de
evaluare (audit medical) pentru centrul de transfuzie a sîngelui, aprobat prin ordinul

Ministerului Sănătăţii nr. 1099 din 09.10.2013 „Cu privire la procedura de evaluare a
centrului, secţiei şi cabnetului de transfuzie a sîngelui” şi programul anual de evaluare
curentă;
acordarea asistenţei metodice centrelor regionale, secţiilor şi cabinetelor de
transfuzie a sîngelui din republică.
4.
Vicedirector medical, şefii de subdiviziuni vo r întreprinde măsuri cllciente de
asigurare şi monitorizar e a manag em en tu lui calităţii în subdiviziuni prin realizarea
cerinţelor apr obate prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1099 din 09.10.2013 „Cu
privire la procedura de evaluar e a centrului, secţiei şi cabnetului de transfuzie a
sîngelui” .
5.
Ş e f secţie Monitorizare, Analiză şi Informare M edicală (dl Alexandru Gher man) va
organiza şi asigura în termen de pînă la 18.10.2013:
informarea Cen tr elor Regionale, secţiilor şi cabinetelor de transfuzie a sîngelui din
republică despre im plem en tare în activitate a actelor normative privind procedura de
evaluare a centrului, secţiei şi cabnetului de transfuzie a sîngelui;
plasarea ordinului pe pagina WHB a Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui,
rubrica „Legislaţie” .
6.
Managerul calităţii, secţia Monitorizare, Analiză şi Informare Medicală vor
organiza şi asigura elaborarea anuală, în termen de pînă la 20 dec em brie a programului
de evaluare:
curentă (audit medical intern) a subdiviziunilor centrului cu înaintarea pentru
aprobare conducătorului instituţiei;
externă a centrelor de transfuzie a sîngelui, secţiilor şi cabinetelor de transfuzie a
sîngelui din cadrul instituţiilor medico-sanitare cu înaintarea pentru aprobare
Ministerului Sănătăţii, serviciul Perform anţă şi Calitate a Serviciilor de Sănătate, cu
ulterioară plasare pe pagina WHB a Centrului Naţional de Trans fuzie a Sîngelui.
7.
Se abrogă ordinul nr. 43-o din 13.04.2012 „C u privire la aprobarea structurii
raportului de audit medical intern în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui”
şi ordinul nr. 62-o din 21 .0 7.200 9 „Cu privire la sistemul de audit medical intern în
Centrul Naţional de Tran sfuzie a Sîngelui” .
Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Silvia Roşea, managerul
calităţii, vicedirector.
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Regu lam en tu l
responsabilului de proce dura de evaluare (audit medical) a centrului, secţiei şi
cabinetului de transfuzie a sîngelui

I.

Dispoziţii generate

1. Asigurarea calităţii serviciilor medicale este unul din scopurile prioritare ale
Centrului Naţional de Tran sfuzie a Sîngelui (în continuare Centrul). Actele normative care
reglementează serviciile medicale permit întroducerea şi funcţionarea efectivă a sistemelor
calităţii în Centru şi scopul lor este de a garanta calitatea serviciilor medicale prestate.
2. Regulamentul Responsabilului de procedura de evaluare (audit medical) a
centrului, secţiei şi cabinetului de transfuzie a sîngelui (în continuare Regulament) este
elaborat în temeiul Legii nr. 2 4 1 -XVI din 20 noiembrie 2008 „Privind donarea de sînge şi
transfuzia sanguină", directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2002/98/CH din
27 ianuarie 2003 „Privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru colectarea,
testarea, prelucrarea, păstrarea şi distribuirea sângelui u m a n şi a compone ntelor sanguine
şi de modificare a Directivei 20 0 1 /8 3 /C E ” şi reco man dărilor Organizaţiei Mondiale
Sănătăţii.
3. Regulamentul are drept scop stabilirea procedurii de evaluare (audit medical) în
domeniul donăr ii.de sînge, producerii com ponen tel or şi preparatelor sanguine, validării,
păstrării, distribuirii, transportării şi utilizării acestora în centrul, secţia şi cabinetul de
transfuzie a sîngelui, care se realizează de persoanele responsabile de aceasta activitate,
nominalizate prin ordinul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui.
4. Realizarea auditului centrului, secţiei şi cabinetului de transfuzie este obligatoriu
pentru toate instituţiile, indiferent de statutul juridic (public sau privat), de tip acreditare
(acreditat, parţial sau neacreditat), autorizare sanitară, ect. a acestora.

II. Responsabilităţile şi obligaţiunile responsabililor
în realizarea auditului medical
5. Directorul Centrului d es em nează prin ordin personalul responsabil de realizarea
auditului medical.
6. In realizarea auditului medical pot fi implicaţi şefii de subdiviziuni/servicii sau alţi
specialişti cu categoria superioară în domeniu.
7. Auditul medical se realizează de persoanele nominalizate, în m od individual sau în
grup, concordînd toate activităţile cu Coordonatorul grupului responsabil de audit medical.
8. Coordonatorul în realizarea auditului medical este M anageru l calităţii, vicedireclor,
care se va conduce în activitatea sa de obligaţiunile, responsabilităţile sale şi prezentul
Regulament.
9. Responsabilităţile Managerului calităţii'.
a) formularea scopurilor evaluării curente şi externe (audit medical intern şi extern);
b) formularea sarcinilor evaluării curente şi externe (audit medical intern şi extern);
c) menţinerea sistemului de audit medical intern şi extern;
d) elaborarea anuală a programului de evaluare curentă (audit medical intern) a
subdiviziunilor Centrului cu înaintarea pentru aprobare conducătorului instituţiei;
e) elaborarea anuală a programului de evaluare externă a centrelor, secţiei şi
cabinetului de transfuzie a sîngelui cu înaintarea pentru aprobare Ministerului Sănătăţii;

f) organizarea şi pregătirea raportului anual de activitate a grupului responsabil de
evaluarea curentă şi ex ter nă (audit medical intern şi extern);
g ) d e s e m n a r e a funcţiilor şi responsabilităţilor (fiecărui auditor i se atribuie realizarea
evaluării unei anum ite probleme, sfere de activitate etc.);
h )org anizarea şi pregătirea raportului de audit în timp de 5 zile lucrătoare după
finalizarea auditului medical;
i)
înregistrarea necor es pu nde rilor (erorilor) în activitatea unităţilor serviciilo
sînge evaluate, analizarea şi prezentarea rapoartelor de audit şi altor documente de
activitate ale responsabililor de audit conducătorului instituţiei şi/sau Ministerului
Sănătăţii;
j) organizarea şi realizarea evaluării curente (auditul medical intern) a subdiviziunilor
din cadrul instituţiei şi evaluării externe (auditul medical extern);
k)a c o rd a r e a asistenţei m etodice centrelor, secţiilor şi cabinetelor de transfuzie a
sîngelui din republică în realizarea auditului medical;
1)
propune şi prezintă conducătorului instituţiei pentru aprobare lista persoanelor
responsabile de evaluare curentă şi externă (audit medical intern şi extern).

10.
Persoana respons abilă de evaluarea curentă şi externă (audit medical intern şi
extern) se va cond uce în activitatea de obligaţiunile, responsabilităţile sale şi prezentul
Regulament.
1 1. Responsabilităţile persoanei responsabile de evaluarea curentă şi externă'.
a) cunoaşterea scopurilor evaluării curente şi externe (audit medical intern şi extern);
b ) cu n o aşter ea sarcinilor evaluării curente şi externe (audit medical intern şi extern);
c)
respectarea programului de evaluare curentă (audit medical intern), aproba
conducătorul instituţiei;
d) respectarea prog ram ului de evaluare externă (audit medical extern) a centrelor,
secţiilor şi cabinetelor de transfuzie a sîngelui, aprobat de Ministerul Sănătăţii;
e) realizarea evaluării curente (auditul medical intern) a subdiviziunilor din cadrul
instituţiei şi evaluării externe (auditul medical extern) în conformitate cu metodologia
aprobată de Ministerul Sănătăţii;
0 pregătirea raportului de evaluare curentă sau externă (audit medical intern sau
extern) în timp de 5 zile lucrătoare după finalizarea auditului medical;
g)în registrarea neco res pund er ilor (erorilor) în activitatea unităţilor serviciilor de
sînge evaluate, analizarea şi prezentarea concluziilor, pro punerilor Coordonatorul grupului
responsabil de audit medical, conducătorului instituţiei evaluate.
h)
acordarea asistenţei metod ice centrelor regionale, secţiilor şi cabinetelo
transfuzie a sîngelui din republică în realizarea auditului medical intern.

Obligaţiunile m anagerului calităţii şi persoanei responsabile de evaluarea
curentă şi externă (audit medical intern şi extern):
12.

a) să fie obiectiv, corect şi imparţial;
b ) s ă exercite profesionist, la timp şi în ordinea stabilită funcţiile şi împuternicirile
atribuite;
c) să prezinte rapoarte, date şi concluzii corecte şi argumentate;
d ) s ă garanteze
securitatea
rapoartelor,
copiilor documentelor,
registrelor,
programelor electronice şi datelor din sistemele informaţionale colectate în timpul
auditului medical;
e) să garanteze confidenţialitatea informaţiilor medicale obţinute în timpul auditului
medical;

O să ţină c o n t d c n o r m e l e eticii pr of esi onal e.

III. Organizarea activităţilor în realizarea auditului medical
13. Evaluarea curentă internă şi externă (auditul medical intern şi extern) este

planificai si neplanificat.
1) Auditul medical planificat
a) permite să verifice şi să aprecieze dacă activitatea şi rezultatele activităţilor
evaluate corespund scopurilor sistemului de calitate şi dacă sunt implementate sarcinile
sistemului de calitate în instituţie;
b) auditul medical intern se efectuază o dată în an, conf orm programului aprobat de
directorul Centrului;
c) auditul medical extern planificat se efectuază o dată în 2 ani, conform programului
aprobat de Ministerul Sănătăţii.
2) Auditul medical neplanificat
a) este efectuat la primirea unor reclamaţii privind calitatea serviciilor medicale
prestate, la extinderea spectrului sau volumului dc servicii.
b) auditul medical intern neplanificat se efectueaza printr-un ordin al conducătorului
institutiei, în care se n u m eşte conducătorul grupului respectiv de audit, se indică scopul
auditului, locul şi timpul efectuării.
c) auditul medical extern neplanificat se efectuează printr-un ordin al Ministerului
Sănătăţii, în care se num eşt e conducătorul grupului respectiv de audit, se indică scopul
auditului, locul şi timpul efectuării.
d) pentru realizarea auditului medical neplanificat, Managerul calităţii pregăteşte un
program separat de analiză.
14. Responsabilii de audit medical intern activează în conformitate cu programul
anual de evaluare curentă (audit medical intern), aprobat de conducătorul instituţiei, în
ordinea indicată mai jos:
1) în termen de 5 zile lucrătoare şefului subdiviziunii i se c om unică data la care va
începe procedura de evaluar e cu rentă (audit medical intern);
2) cel mult cu 2 zile pînă la iniţierea procedurii de evaluare curentă (audit medical
intern) şeful subdiviziunii prezintă documentaţia privind neconformităţile şi erorile
înregistrate în activitatea subdiviziunii cît şi informaţia privind măsurile întreprinse pentru
înlăturarea diflcienţilor în activitate pentru perioada supusă evaluării:
3) după exam in ar ea materialului primit se stabilesc scopurile şi sarcinile prioritare
pentru realizarea evaluării şi asigurării calităţii serviciilor prestate;
4) procedura de evaluar e cur entă (audit medical intern) se realizează în conformitate
cu metodologia apr obată de Ministerul Sănătăţii şi reprezintă un totalizator al cerinţelor
obligatorii de organizare a activităţii centrului, secţiei şi cabinetului dc transfuzie a
sîngelui, de care se co nd uc entităţile implicate în asigurarea şi realizarea criteriilor de
corespundere a acestora;
5) în termen de 5 zile lucrătoare după finalizarea procedurii de evaluare curentă (audit
medical intern) se întocmeşte Raportul de evaluare curentă (audit medical intern) a
subdiviziunilor Centrului, asigurînd prezentarea acestuia managerului calităţii şi
conducătorului instituţiei pentru aprobare;

6) concluziile finale şi recom andările a evaluării curente (audit medical intern) a
subdiviziunilor Centrului sunt anunţate şi discutate în cadrul Consiliului Medical a
instituţiei;
7) în cadrul fiecărui audit medical intern urmă tor obligator se verifică dacă au fost
implementate re co man dările auditului medical precedent.
15. Responsabilii de audit medical extern activează în conformitate cu programul
anual de evaluare ex ter nă (audit medical extern), aprobat de Ministerul Sănătăţii, în
ordinea indicată mai jos:
1) în terme n de 10 zile lucrătoare conducătorului instituţiei i se c om unică data la care
va începe procedura de evaluar e externă (audit medical extern);
2) cel mult cu 5 zile pînă la iniţierea procedurii de evaluar e externă (audit medical
extern) se solicită de la instituţia medico-sanitar ă supusă evaluării prezentarea
documentaţiei privind rezultatele realizării auditului intern a unităţii serviciului de sînge
din cadrul instituţiei, datele privind neconlormităţile şi erorile înregistrate, cît şi informaţia
privind măsurile întreprinse pentru înlăturarea dificienţilor în activitate pentru perioada
supusă evaluării;
3) după e xam inarea materialului primit se stabilesc scopurile şi sarcinile prioritare
pentru realizarea evaluării şi asigurării calităţii serviciilor prestate de unitatea serviciului
de sînge;
4) pr ocedura de evaluar e externă (audit medical extern) se realizează în conformitate
cu metodologia apr oba tă de Ministerul Sănătăţii şi reprezintă un totalizator al cerinţelor
obligatorii de organizare a activităţii centrului, secţiei şi cabinetului de transfuzie a
sîngelui, de care se conduc entităţile implicate în asigurarea şi realizarea criteriilor de
corespundere a acestora;
5) în termen de 5 zile lucrătoare după finalizarea procedurii de evaluare externă (audit
medical extern) se în tocm eş te Raportul de evaluare externă (audit medical extern) a
activităţii centrului, secţiei şi cabinetului de transfuzie a sîngelui în 3 exemplare, asigurînd
prezentarea acestuia conducătorului instituţiei m edico- sanitare evaluate, managerului
calităţii - coordonatorului grupului responsabil de audit medical şi subdiviziunii din cadrul
Ministerului Sănătăţii respons abile de realiziarea politicii în dom en iul vizat;
6) Raportul de evaluare externă (audit medical extern) cu concluziile finale şi
recomandările evaluării externe (audit medical extern) a centrului, secţiei, cabinetului de
transfuzie a sîngelui se înaintează conducerii instituţiei med ico -sanitare evaluate;
7) în cadrul fiecărui audit extern urmă tor obligator se verifică dacă au fost
implementate reco mandările auditelor medicale precedente.
IV. Dispoziţii finale
16. Prezentul R e gulam ent întră în vigoare din data aprobării de conducătorul
Centrului Naţional de Tran sfuzie a Sîngelui.
17. Controlul realizării procedurii de evaluare (audit medical) a centrului, secţiei şi
cabinetului de transfuzie a sîngelui se efectuează de către co nduce rea Centrului Naţional
de Transfuzie a Sîngelui şi subdiviziunii din cadrul Ministerului Sănătăţii responsabile de
realiziarea politicii în domen iul vizat.
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P ersonalul responsabil de evaluare curentă (audit medical intern)
în cadrul Centrului Naţional de T ransfuzie a Sîngelui
.No
1

2

O

Denumirea subdiviziunii/serviciului
supusă evaluării
Propagare şi exam inare m edicală
donatori

Asigurare Produse Sanguine Instituţii
Medico Sanitare

J

Recoltare, Procesare Sînge

4

Tratamente Aferente

5

Laboratorul Izoserologie

6

Laboratorul Infecţii
1km otra n sm isib ile

7

Producere Produse Sanguine

8

Laboratorul Control Calitate Produse
Sanguine şi Soluţii

9

Tehnologii Informaţionale

10

Serviciul ingineresc

11

Sectorul sanitar

12

Sectorul aprovizionare

Responsabili (şelul/m edicii) din cadrul subdiviziuni
Managerul calităţii
Monitorizare, A naliză şi Informare M edicală
Recoltare, Procesare Sînge
Tratam ente Aferente
M anagerul calităţii
Monitorizare. Analiză şi Informare Medicală
Recoltare. Procesare Sînge
Tratamente A ferente
Laboratorul Control Calitate Produse Sanguine şi Soluţii
M anagerul calităţii
Monitorizare. A naliză şi Informare Medicală
Propagare şi exam inare m edicală donatori
Asigurare Produse Sanguine Instituţii Medico Sanitare
Laboratorul Control Calitate Produse Sanguine şi Soluţii
M anagerul calităţii
M onitorizare, Analiză şi Informare Medicală
Propagare şi exam inare m edicală donatori
Recoltare, Procesare Sînge
Laboratorul Control Calitate Produse Sanguine şi Soluţii
Managerul calităţii
Laboratorul Infecţii H em otransm isibile
Laboratorul Control C’alitate Produse Sanguine şi Soluţii
M onitorizare. Analiză si Informare Medicală
M anagerul calităţii
Laboratorul Control Calitate Produse Sanguine şi Soluţii
I .aboratorul Izoserologie
M onitorizare, A naliză si Informare Medicală
M anagerul calităţii
Laboratorul Control C'alitate Produse Sanguine şi Soluţii
Monitorizare, A naliză şi Informare Medicală
M anagerul calităţii
Producere Produse Sanguine
Laboratorul Infecţii Hem otransm isibile
M onitorizare, A naliză şi Informare Medicală
M anagerul calităţii
Serviciul Resurse U m ane
M anagerul calităţii
Asigurare Produse Sanguine Instituţii Medico Sanitare
Laboratorul Control Calitate Produse Sanguine şi Soluţii
M onitorizare, Analiză şi Informare Medicală
M anagerul calităţii
Recoltare, Procesare Sînge
Laboratorul Infecţii H em otransm isibile
Laboratorul Control Calitate Produse Sanguine şi Soluţii
Monitorizare, A naliză şi Informare M edicală
M anagerul calităţii
M onitorizare, Analiză şi Informare M edicală
Laboratorul Infecţii H em otransm isibile
Laboratorul Control Calitate Produse Sanguine şi Soluţii
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Personalul responsabil de ev aluare externă (audit medical extern)
a centrelor de transfuzie a sîngelui, secţiilor şi cabin et elor de transfuzie a sîngelui
din cadrul instituţiilor m ed ico-s anitar e

N"
1

Unitatea serviciului de sînge supusă
evaluării externe
Centrul de Tr an sfu zi e a Sîngelui

2

Secţia de Trans fuzie a Sîngelui

3

Cabinetul de Tran sfuzie a Sîngelui

Responsabili de evaluare (şeful/medicii)
Managerul calităţii
Monitorizare,
Analiză
şi
Informare
M edicală
Laboratorul
Control
Calitate
Produse
S anguine şi Soluţii
Recoltare, Procesare Sînge
Laboratorul Infecţii 1lemotransmisibilc
Managerul calităţii
Monitorizare, Analiză şi Informare
Medicală
Propagare şi exa minar e medicală donatori
Recoltare, Procesare Sînge
Laboratorul Izoscrologie
Managerul calităţii
Monitorizare, Analiză şi Informare
Medicală
Asigurare Produse Sanguine Instituţii
M edico Sanitare
I.aboratorul Izoscrologie

