
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
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Cu privire la aprobarea Algoritmilor de realizare
şi documentare a controlului calităţii examinărilor imunoheniatologice

în conformitate cu prevederile  Legii nr.241-XVI din 20.1 1.2008 „Privind donarea 
şi transfuzia sanguină” , cu completările şi modificările ulterioare, Motărîrii Guvernului 
nr. 134 din 27.02.2012 Cu privire la aprobarea Program ului naţional „Securitatea 
transfuzională şi au toasigurarea ţării cu produse sangvine pentru anii 2012-2016”, în 
scopul asigurării securităţii transfuzionale şi organizării eficiente a activităţilor de 
menţinere a sistemului de calitate în realizarea şi docum entarea examinărilor 
imunohematologice efectuate în laboratoarele instituţiilor medico-sanitare în 
corespundere cu recom andările  Organizaţiei M ondiale a Sănătăţii şi Directivele 
Europene, în temeiul Regulam entului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, aprobat prin H otărîrea Guvernului nr.397 din 3 1 mai 2011,

ORDON:
1. Se aprobă:

- Algoritmul de realizare a controlului calităţii a examinărilor imunohematologice în 
laboratoarele centrului de transfuzie a sîngelui, conform anexei nr. 1;
- Algoritmul de realizare a controlului calităţii a examinărilor imunohematologice în 
laboratorul instituţiei medico-sanitare, conform anexei nr.2;
- Fişa de monitorizare a controlului intern al calităţii pentru reagenţii de laborator în 
aprecierea antigenilor eritrocitare, conform anexei nr.3;
- Formulând de raportare a rezultatelor controlului de calitate extern al examinărilor 

imunohematologice, conform anexei nr.4.
2. Conducătorii Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico- 
sanitare în cadrul cărora se realizează examinări imunohematologice, vor organiza 
implementarea algoritmilor, aprobaţi prin prezentul ordin, în activitatea instituţiei.
3. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui (laboratorul de referinţă în 
imunohematologie), va asigura asistenţă organizator-metodică şi va monitoriza 
implementarea prevederilor prezentului ordin.
4. Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate va organiza controlul 
respectării prezentului ordin în cadrul evaluării şi acreditării centrelor de transfuzie a 

sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare.
5. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „NicolaeTestemitanu" şi Colegiile de 
Medicină vor organiza studierea algoritmilor, aprobaţi prin prezentul ordin, în activitatea 
didactică a catedrelor de profil.
6. Centrul Naţional de M anagement în Sănătate va organiza plasarea ordinului pe pagina 
WEB a Ministerului Sănătăţii, la rubrica „Activitate”.
7. Controlul executării prezentului ordini mi-l asum.
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Algoritmul de realizare a controlului de calitate a examinărilor imunohematologice în laboratoarele centrului de transfuzie a sîngelui

Tip examinare 
imunohematologică

Cerinţe către procedura de testare înregistrarea
rezulatelor

Responsabil
Particularitate reagent şi 

număr de testări
Metoda de testare, materialul de 
control şi rezultatul controlului

Probe martor Frecvenţa verificării

I. Controlul calitătii intern
Aprecierea 
apartenenţei de grup 
sangvin după 
sistemul ABO

Examinarea de 
laborator a activităţii 
reagentului monoclonal 
utilizat (anti-A şi anti- 
B), aplicând pentru 
fiecare tip de reagent 
două mostre de clone 
diferite a două 
loturi/serii diferite în 
testările duble.

Metoda de testare - similară 
metodei utilizate în activitate. 
Materialul de control- eritrocite 
standard de tip:
1 - grup sangvin A
2- grup sangvin B
3- grup sangvin 0 Rh/D negativ, 
ccee Kell-neg
Rezultat:
Aviditate -  cu antigenul 
corespunzător până la 60 sec., 
metoda pe placă sau reacţie de 
3+ 4+ metoda în tub;
Specificitate - conform Ag 
respectiv fără hemoliză imună şi 
reacţii false de aglutinare;
Proba pozitivă  -  aglutinarea 
eritrocitelor standard cu 
antigenul corespunzător;
Proba negativă -  absenţa 
aglutinăriii eritrocitelor standard 
0 Rh/D negativ, ccee Kell-neg.

Mostra de sânge 
a donatorilor cu 
grup sangvin A, 
B şi 0 anterior 
constatat.

a) o dată pe zi, la 
începutul realizării 
examinărilor 
imunohematologice cu 
condiţia utilizării 
aceloraşi reagenţi pe 
parcursul zilei;
b) repetat, pe parcursul 
zilei, la utilizarea altei 
serii/lot de reagent 
monoclonal aplicat în 
testare.

Fişa de
monitorizare a 
controlului 
intern al 
calităţii pentru 
reagenţi i de 
laborator în 
aprecierea 
antigenilor 
eritrocitare 
(Formular nr. 
450/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening



Aprecierea 
apartenenţei de grup 
sangvin după 
antigenul D şi 
fenotipul complet în 
sistemul Rhesus

Examinarea de
laborator a activităţii 
reagentului monoclonal 
utilizat, aplicând pentru 
fiecare tip de reagenţi 
(anti D IgM şi anti-D 
IgM+IgG, anti-C IgM, 
anti-E IgM, anti-c IgM 
şi anti-e IgM,) a două 
loturi/serii diferite în 
testări duble.

Metoda de testare - similară 
metodei utilizate în activitate. 
Materialul de control- eritrocite 
standarde de tip:
1 - grup sangvin 0 Rh Dce Kell- 
negativ;
2- grup sangvin 0 Rh dCe Kell- 
negativ;
3- grup sangvin 0 Rh dcE Kell- 
negativ;
4- grup sangvin 0 Rh dce Kell- 
negativ.
Rezultat:
Aviditate -  cu antigenul 
corespunzător până la 60 sec 
metoda pe placă sau reacţie de 
3+ 4+ metoda în tub;
Specificitate - conform Ag fară 
hemoliză imună şi reacţii false 
de aglutinare
Proba pozitivă -  aglutinarea 
eritrocitelor standard cu 
antigenul corespunzător 
Proba negativă -  absenţa 
aglutinăriii eritrocitelor standard 
0 Iară antigenul corespunzător.

Mostra de sânge 
a donatorilor cu 
fenotip anterior 
constatat la 
antigenul redus 
eritrocitar 
corespunzător.

a) o dată pe zi, la
începutul realizării 
examinărilor 
imunohematologice cu 
condiţia utilizării
aceloraşi reagenţi pe 
parcursul zilei;
b) repetat pe parcursul 
zilei la utilizarea altor 
serii/lot a reagentului 
monoclonal aplicat în 
testare.

Fişa de
monitorizare a 
controlului 
intern al 
calităţii pentru 
reagenţi i de 
laborator în 
aprecierea 
antigenelor 
eritrocitare 
(Formular nr. 
450/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening



Aprecierea 
apartenenţei de grup 
sangvin după 
sistemul Kell

Examinarea de 
laborator a activităţii 
reagentului monoclonal 
utilizat anti-Kell IgM la 
o singură testare.

Metoda de testare - similară 
metodei utilizate în activitate. 
Materialul de control- eritrocite 
standard de tip:
1 - grup sangvin 0 Rh dce Kell- 
pozitiv;
2- grup sangvin 0 Rh dce Kell- 
negativ.
Rezultat:
Aviditate -  cu antigenul 
corespunzător până la 60 sec. 
metoda pe placă sau reacţie de 
3+ 4+ metoda în tub;
Specificitate - conform Ag fară 
hemoliză imună şi reacţii false 
de aglutinare;
Proba pozitivă  -  aglutinarea 
eritrocitelor standard cu 
antigenul corespunzător 
Proba negativă -  absenţa 
aglutinări ii eritrocitelor standard 
0 fară antigenul corespunzător.

Mostra de sânge 
a donatorilor cu 
antigenul Kell 
pozitiv şi Kell 
negativ constatat 
anterior.

a) o dată pe zi, la 
începutul realizării 
examinărilor 
imunohematologice cu 
condiţia utilizării 
aceloraşi reagenţi pe 
parcursul zilei;
b) repetat pe parcursul 
zilei la schimabrea 
seriei/lotului 
reagentului monoclonal 
aplicat în testare.

Fişa de
monitorizare a 
controlului 
intern al 
calităţii pentru 
reagenţi i de 
laborator în 
aprecierea 
antigenelor 
eritrocitare 
(Formular nr. 
450/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening

Testul antiglobulinic 
polispecific. metoda 
in tub

Examinarea de 
laborator a activităţii 
serului antiglobulinic 
polispecific utilizat la o 
singură testare.

Metoda de testare - metoda în 
tub.
Materialul de control:
1. eşantioane de eritrocite 
suspuse examinării spălate de 3 
ori
Rezultat:
Fiecare rezultat negativ a testului 
antiglobulinic devine pozitiv 
după adăugarea celulelor 
acoperite cu IgG.

Fiecare test 
antiglobulinic direct şi 
indirect realizat prin 
metoda în tub.

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening



Determinarea 
fenotipului extins 
după alte sisteme 
sangvine

Examinarea de 
laborator a activităţii 
reagentului monoclonal 
sau policlonal utilizat, 
aplicînd pentru fiecare 
tip de reagent (anti - k,

a  a

anti- Fy , anti- Jk , anti - 
b

Jk , anti-S, anti-s) la o 
singură testare.

Metoda de testare - metoda în 
tub.
Materialul de control - panel 
eritrocitar care conţine 
obligatoriu antigenile eritrocitare

a

de grup sangvin 0 fenotip k, Fy,
a  b

Jk , Jk , S şi s.
Rezultat:
Aviditate -  reacţie de 3+ 4+, 
metoda în tub;
Specificitate - conform Ag 
respectiv fară hemoliză imună şi 
reacţii false de aglutinare 
Proba pozitivă  -  aglutinarea 
eritrocitelor standard cu 
antigenul corespunzător, forma 
heterozigotă.
Proba negativă -  absenţa 
aglutinăriii eritrocitelor standard 
0 fără antigenul corespunzător, 
forma heterozigotă.

Mostra de sânge 
a donatorilor cu 
antigenul 
corespunzător 
constatat anterior.

a) la începutul realizării 
examinărilor 
imunohematologice, cu 
condiţia utilizării 
aceloraşi reagenţi pe 
parcursul zilei;
b) repetat pe parcursul 
zilei, la utilizarea 
diferitor serii/lotul de 
reagenţi monoclonali 
aplicaţi în testare.

Fişa de 
monitorizare a 
controlului 
intern al 
calităţii pentru 
reagenţi i de 
laborator în 
aprecierea 
antigenelor 
eritrocitare 
(Formular nr. 
450/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening

Detecţia anticorpilor
antieritrocitari
incompleţi

Examinarea de 
laborator a activităţii cu 
amestec (pool) de 
eritrocite şi/sau panel 
eritrocitar cu 3 celule 
mostre,
utilizat la o singură 
testare.

Metoda de testare: - metoda în 
tub.
Material de control:
1. Ser/plasmă cu anticorpi 
antieritrocitari cunoscuţi ca 
prezenţi.
Rezultat:
Proba pozitivă -  prezent 
(-ţi) anticorp(-il) antieritrocitar 
(-i) incompleţi 
Proba negativă -  absent 
anticorpul antieritrocitar 
(-i) incomplet.

Probe de 
ser/plasmă cu 
anticorpi 
antieritrocitari 
cunoscut ca 
prezenţi.

la schimabrea 
seriei/lotului 
amestecului (pool) din 
eritrocite şi/sau 
panelului eritrocitar din 
3 mostre celulare 
aplicat în testare.

Fişa de
monitorizare a 
controlului 
intern al 
calităţii pentru 
reagenţii de 
laborator în 
aprecierea 
antigenelor 
eritrocitare 
(Formular nr. 
450/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening



II. C ontrolu l calităţii extern

Determinarea 
apartenenţei de grup 
sangvine după 
sistemele ABO, 
Rhesus (inclusiv şi 
fenotip), Kell,

Examinarea de 
laborator eşantioane de 
sânge şi ser cu cod 
„control extern14

Metoda de testare - similară 
metodei utilizate în activitate.

patru eşantioane 
de sânge selectate 
de grupul de 
expertiză

semestrial Formular de 
raportare a 
rezultatelor 
controlului de 
calitate extern a 
examinărilor 
imunohematologice 
realizate (Formular 
nr. 451/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening.

Determinarea 
fenotipului extins 
după alte sisteme 
sangvine

Examinarea de 
laborator eşantioane de 
sânge şi ser cu cod 
„control extern"

Metoda de testare: similară 
metodei utilizate în activitate

patr eşantioane de 
sânge selectate de 
grupul de 
expertiză

semestrial Formular de 
raportare a 
rezultatelor 
controlului de 
calitate extern a 
examinărilor 
imunohematologice 
realizat (Formular 
nr. 451/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening.

Detecţia anticorpilor
antieritrocitari
incompleţi

Examinarea de 
laborator eşantioane de 
sânge şi ser cu cod 
„control extern44

Metoda de testare: similară 
metodei utilizate în activitate

patru eşantioane 
de sânge selectate 
de grupul de 
expertiză

semestrial Formular de 
raportare a 
rezultatelor 
controlului de 
calitate extern a 
examinărilor 
imunohematologice 
realizat (Formular 
nr. 451/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening.

Determinarea
compatibilităţii
sangvine
pretransfuzionale

Examinarea de 
laborator eşantioane de 
sânge şi ser cu cod 
„control extern normal44 
„control extern 
problemă44

Metoda de testare: similară 
metodei utilizate în activitate

două eşantioane 
de sânge selectate 
de grupul de 
expertiză

semestrial Formular de 
raportare a 
rezultatelor 
controlului de 
calitate extern a 
examinărilor 
imunohematologice 
realizat (Formular 
nr. 451/e)

Personalul 
medical 
responsabil 
de realizarea 
examinărilor 
imunohemato 
-logice în 
screening.
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Algoritmul dc realizare a controlului de calitate a examinărilor imunohematologice în laboratorul instituţiei met ico-sanitară
Tip examinare Cerinţe către procedura de testare înregistrarea rezulatelor Responsabi 1
imunologică Particularitate reagent şi 

număr de testări
Metoda de testare, materialul de 
control si rezultatul controlului

Frecvenţa
verificării

I. Controlul calităţii intern
Aprecierea 
apartenenţei de grup 
sangvin după 
sistemul ABO

Examinarea de
laborator a activităţii 
reagentului monoclonal 
utilizat (anti-A şi anti- 
B), aplicând pentru 
fiecare tip de reagent 
testări duble.

Examinarea de 
laborator a activităţii 
serurilor umane 
utilizate (anti-A şi anti- 
B şi anti-AB), aplicînd 
pentru fiecare tip de ser 
în testări duble.

Metoda de testare: similară 
metodei utilizate în activitate. 
Materialul de control:
A)eritrocite standard de tip:
1 - grup sangvin A
2- grup sangvin B
3- grup sangvin 0 Rh/D negativ, 
ccee Kell-neg
Rezultat:
Aviditate -  cu antigenul 
corespunzător până la 60 sec. 
metoda pe placă sau reacţie în 
tub de 3+ 4+;
Specificitate - conform Ag fară 
hemoliză imună şi reacţii false 
de aglutinare;
Proba pozitivă  -  aglutinarea 
eritrocitelor standard cu 
antigenul corespunzător 
Proba negativă -  absenţa 
aglutinăriii eritrocitelor standard 
0 Rh/D negativ, ccee Kell- 
negativ

a) o dată pe zi, la 
începutul realizării 
examinărilor 
imunohematologice 
, cu condiţia 
utilizării aceloraşi 
reagenţi pe 
parcursul zilei;
b) repetat pe 
parcursul zilei, la 
utilizarea 
serii/loturi a altor 
reagenţi 
monoclonali 
aplicaţi în testare.

Fişa de monitorizare a 
controlului intern al 
calităţii pentru reagenţii de 
laborator în aprecierea 
antigenilor eritrocitare 
(Formular nr. 450/e)

Personalul medical 
responsabil de realizarea 
examinărilor 
imunohematologice



Aprecierea 
apartenenţei de grup 
sangvin după 
antigenul D în 
sistemul Rhesus

Examinarea de 
laborator a activităţii 
reagentului monoclonal 
utilizat, aplicând pentru 
fiecare tip de reagenţi 
(anti - D IgM şi anti - 
DlgM+IgG) în testări 
duble.

Metoda de testare: similară 
metodei utilizate în activitate. 
Materialul de control:
eritrocite standarde de tip:
1 - grup sangvin 0 Rh Dce Kell- 
negativ
2- grup sangvin 0 Rh dce Kell-
negativ
Rezultat:
Aviditate -  cu antigenul 
corespunzător până la 60 sec. 
metoda pe placă sau reacţie de 
3+ 4+ metoda în tub;
Specificitate - conform Ag fară 
hemoliză imună şi reacţii false 
de aglutinare;
Proba pozitivă  -  aglutinarea 
eritrocitelor standard cu 
antigenul corespunzător;
Proba negativă -  absenţa 
aglutinăriii eritrocitelor standard 
0 tară antigenul corespunzător.

a) o dată pe zi, la 
începutul realizării 
examinărilor 
imunohematologice 
, cu condiţia 
utilizării aceloraşi 
reagenţi pe 
parcursul zilei;
b) repetat, pe 
parcursul zilei, la 
schimabrea 
seriei/lotului 
reagentului 
monoclonal aplicat 
în testare.

Fişa de monitorizare a 
controlului intern al 
calităţii pentru reagenţii de 
laborator în aprecierea 
antigenilor eritrocitare 
(Formular nr. 450/e)

Personalul medical 
responsabil de realizarea 
examinărilor 
imunohematologice.

Aprecierea 
apartenenţei de grup 
sangvin după 
sistemul Kell

Examinarea de 
laborator a activităţii 
reagentului monoclonal 
utilizat anti-Kell IgM la 
o singură testare.

Metoda de testare: similară 
identică celei utilizate în 
activitate.
Materialul de control:
eritrocite standard de tip:
1 - grup sangvin 0 Rh dce Kell- 
pozitiv;
2- grup sangvin 0 Rh dce Kell-
negativ
Rezultat:
Aviditate -  cu antigenul 
corespunzător până la 60 sec. 
metoda pe placă sau reacţie de

a) o dată pe zi, la 
începutul realizării 
examinărilor 
imunohematologice 
, cu condiţia 
utilizării aceloraşi 
reagenţi pe 
parcursul zilei;
b) repetat, pe 
parcursul zilei, la 
schimabrea 
seriei/lotului 
reagentului 
monoclonal aplicat 
în testare.

Fişa de monitorizare a 
controlului intern al 
calităţii pentru reagenţii de 
laborator în aprecierea 
antigenelor eritrocitare 
(Formular nr. 450/e)

Personalul medical 
responsabil de realizarea 
examinărilor 
imunohematologice.



3+ 4+ metoda în tub; 
Specificitate - conform Ag fară 
hemoliză imună şi reacţii false 
de aglutinare
Proba pozitivă  -  aglutinarea 
eritrocitelor standard cu 
antigenul corespunzător 
Proba negativă -  absenţa 
aglutinăriii eritrocitelor standard 
0 fară antigenul corespunzător.

Testul antiglobulinic 
polispecific, metoda 
în tub

Examinarea de 
laborator a activităţii 
serului antiglobulinic 
polispecific utilizat la o 
singură testare.

Metoda de testare - metoda în 
tub.
Materialul de control:
1. eşantioane de eritrocite 
suspuse examinării spălate de 3 
ori
Rezultat:
Fiecare rezultat negativ a 
testului antiglobulinic devine 
pozitiv după adăugarea celulelor 
acoperite cu IgG.

Fiecare test 
antiglobulinic 
direct şi indirect 
realizat prin 
metoda în tub.

Personalul medical 
responsabil de realizarea 
examinărilor 
imunohematologice.

II. Controlul calitătii extern
Determinarea 
apartenenţei de grup 
sangvine după 
sistele ABO, 
antigenul D în 
sistemul Rhesus, 
Kell

Examinarea de 
laborator eşantioane de 
sânge şi ser cu cod 
control extern"

Metoda de testare - similară 
metodei utilizate în activitate.
4 eşantioane de sânge selectate 
de grupul de expertiză

semestrial Formular de raportare a 
rezultatelor controlului de 
calitate extern a 
examinărilor 
imunohematologice 
realizat (Formular nr. 
451/e)

Personalul medical 
responsabil de realizarea 
examinărilor 
imunohematologice în 
screening.

Determinare
compatibilitate
sangvină
pretransfuzională

Examinarea de 
laborator eşantioane de 
sânge şi ser cu cod 
„control extern normal'1 
„control extern 
problemă"

Metoda de testare - similară 
metodei utilizate în activitate.
2 eşantioane de sânge selectate 
de grupul de expertiză

semestrial Formular de raportare a 
rezultatelor controlului de 
calitate extern a 
examinărilor 
imunohematologice 
realizat (Formular nr. 
451/e)

Personalul medical 
responsabil de realizarea 
examinărilor 
imunohematologice în 
screening.
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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
MHHHCTepcTBO 3flpaBooxpaHeHHH PecnyojiHKH MojiflQBa

denumirea instituţiei 
HaHMeHOBaHHe ywpe/K.ienHH

D O C U M E N T A Ţ I E  M E D I C A L A  
M E /I H L I ,H H C K A ^  ^ O K Y M E H T A U H ^  

F o rm u la r  
<I>opMa
A p ro b a t  de M S  al R M  N r  
YTBep>KfleH M 3  P M

N r  4 5 0 /e

Fişa de monitorizare a controlului intern al calităţii pentru reagenţii de laborator în aprecierea antigenelor eritrocitare
EjiaHK M QHHTopHHra B H y rp e H H e ro  k o h tp o j ih  KawecTBa j ia 6 o p a T o p H b ix  peareH T O B  am onpe,aejieHHH a p n T p o u H T a p H b ix  aHTHreHOB

Data
Rara

D enum irea
reagentului
HanMeHOBa

Hne
peareHTa

Seria/lot
Cepna

Term en de 
valabilitate 

CpOK 
TOJIHOCTH

Aspectul vizual: 
lipsa precipitatelor, 

particolelor, form are 
de gel în flacoane

OTCyTCTBHe
npeunnHTaTOB,

HaCTHIi,
(J)opMHpoBaHHa re.nfl 

bo (j)JiaKOHax

Reactivitatea şi specificitatea.
Reacţia clară a eritrocitelor standarde (ES) cu 

reagentul corespunzător. 
PeaKTHBHOCTb H CneiJH(j)HHHOCTb.

HeTKafl peaKUHfl CTaH/ţapxHbix apHTpoijHTOB (C 3) 
c cooTBercTByiomHM peareHTOM

Responsabil
OTBeTCTBeHHblH

Form a pozitivă ES 
n03HTHBHa« ^ ° P Ma C 3

Form a negativă ES 
HeraTHBHaa (JiopMa C 3 N um e/Prenum e

OaMHJiHa/MMa
Sem nătura
rkmnHCb
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Formular de raportare a rezultatelor controlului de calitate extern a examinărilor imunohematologice realizat
Oopivia OTHeTHOcra pe3yjibTaTOB BHeniHero kohtpojih KanecTBa HMMyHoreMaTOJiormecKHX HccjieaoBaHHH 

în laboratorul IM S ______________________________
b jra6 opaTopnH Jiny

primit în IM S  de la Laboratorul de referinţă în imunohematologie 
npuHHT Jiny H3 pe<})epeHC jia6opaTopnH no HMMyHoreMaTOJiornn

la data/oT ”____” _____________ 20

transmis din IM S  în la Laboratorul de referinţă în imunohematologie 
nepeaaH H3 J i n y  b petjjepeHC jia6opaTopnK) no HMMyHoreMaTo.norHH

la data/oT” ” 20
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Compatibilitate 
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ripo6a Ha

COBMeCTHMOCTb
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>

Responsabil de realizarea 
examinărilor 

OTBeTCTBeHHblH 3a 
BbinonneHHe HCCJieflOBaHHH
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Z
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3
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C oncluzia  L aboratorului de referin ţă  în im unohem atologie/3aK jnoH eHne petjjepeHC ,na6opaTopHH no MMMyHoreMaTo.norMM

Medic Laborator de referinţă în imunohematologie/ Bpan pecjjepeHC Jia6opaTopnn no HMMyHoreMaTOJiorHM
n u m e  şi p ren u m e  /O H O  s e m n ă tu ra /n o a n u c b


