
M IN IST E R U L  SĂ N Ă TĂ Ţ II AL R EPUBLICII M O L D O V A

O R D I N
mun.Chişinău

. ^  &■ (  2014 nr. ^  7_________

Cu privire la restabilrea activ ităţii  de d on a re  a s în geh ii /com ponente  san gu in e  a d o n ator i lor  suspendaţi

In temeiul Legii nr.241 din 20.11.2008 „Cu privire la donarea de sînge şi 
transfuzia sanguină”, Legii nr.23 din 16.02.2007 „Cu privire la profilaxia infecţiei 
HIV/SIDA”, Programului naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării 
cu produse sanguine pentru anii 2012-2016”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.134 din 27.02.2012, Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei 
HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.1143 din 16.12.2010, Programului naţional de combatere a 
hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.90 din 13.02.2012, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea M inisterului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 
31.05.2011, cu m odificările şi completările ulterioare

O R D O N:

1. Se aprobă:

1) Algoritmul exam inărilor de laborator a donatorilor de sînge/componente 
sanguine constataţi cu marcheri ai infecţiilor hem otransm isibile şi suspendaţi 
de la donare, şi criteriile de restabilire a activităţii de donare 
sînge/componente sanguine (anexa nr.l).

2) Formularul nr.444/e „Decizie privind restabilirea activităţii de donare a 
donatorului de sînge/com ponente sanguine” (anexa nr.2).

2. Directorul D irecţiei Sănătăţii a Consiliului m unicipal Chişinău, Directorul 
Direcţiei Sănătate şi Protecţiei Sociale UTA Gagauzia, şeful Serviciului Sănătate a 
Primăriei m unicipiului Bălţi, conducătorii Centrelor M edicilor de Familie, 
Centrelor de Sănătate:

1)vor organiza activitatea subdiviziunilor din subordine în realizarea 
algoritmului exam inărilor de laborator a donatorilor de sînge/componente 
sanguine constataţi cu marcheri ai infecţiilor hem otransm isibile şi suspendaţi 
de la donare, şi criteriile de restabilire a activităţii de donare 
sînge/componente sanguine, aprobat prin prezentul ordin;

2)vor asigura realizarea exam inărilor de laborator, în conformitate cu actele 
normative în vigoare ale M inisterului Sănătăţii.



3. Directorii C entrelor de Transfuzie a Sîngelui, instituţiilor medico-sanitare, 
în cadrul cărora activează secţii de transfuzie a sîngelui, vor organiza restabilirea 
activităţii de donare a sîngelui/com ponente sanguine a donatorilor, care întrunesc 
criteriile de restabilire a activităţii de donare sînge/com ponente sanguine, în 
conformitate cu prevederile prezentului ordin.

4. Direcţia asistenţă m edicală spitalicească şi urgentă (dna Rodica Scutelnic), 
Direcţia asistenţă m edicală primară (dna Tatiana Zatîc), Directorul Centrului 
Naţional de Transfuzie a Sîngelui (dna Svetlana Cebotari) vor oferi asistenţă 
metodică instituţiilor m edico-sanitare şi Centrelor de Transfuzie a Sîngelui în 
implementarea şi realizarea prevederilor prezentului ordin.

5. A plasa prezentul ordin pe pagina web a M inisterului Sănătăţii.

6. Controlul executării prezentului ordin se atribuie viceminiştrilor, dlui 
Mihai Ciocanu, dlui Octavian Grama şi dnei Svetlana Cotelea.

Ministru

■Q*-

Andrei USATÎI



Atysxa nr. 1 la ordinul Ministerului Sănătăţii
nr- in ____£ 2 /1 ____2014

A lgoritm ul exam inărilor de laborator a donatorilor de sînge/com ponente sanguine constataţi cu m archeri ai 
infecţiilor hem otransm isibile şi suspendaţi de la donare, şi criteriile de restabilire activităţii de donare

O rdinea Denum irea Test de Rezultatul Institutia care Calificarea potenţialului
etapelor etapei confirm are prin exam inării de efectuează donator

m etoda laborator exam inarea

I estarea
serului
potenţialului
donator la
prezenţa
AgHBs

Testarea
serului
potenţialului
donator
constatat cu
prezenţa
AgHBs

I. Prezenţa infecţiei hepatitei virale B
im unoenzim atică  a) negativ

neutralizare

b) pozitiv

a) confirm at şi 
incert

b) neconfirm at

Laboratorul 
responsabil de 
activ itatea IM S 
prim are_______
L aboratorul 
responsabil de 
activ itatea IMS 
prim are________
Laboratorul 
responsabil de 
activitatea IMS 
prim are

Laboratorul 
responsabil de 
activitatea IMS 
prim are

Potenţialul donator nu 
are AgHBs.
Urm ează definitivarea 
rezultatului în etapa 1.3 
Potenţialul donator are 
AgHBs.
Urmează definitivarea 
rezultatului în etapa 1.2
Potenţialul donator are 
AgHBs.
Interzis activitate de 
donare
sînge/componente
sanguine.
Potenţialul donator nu 
are AgHBs.
Urm ează definitivarea 
rezultatului în etapa 1.3

1.3 1 estarea 
serului 
potenţialului 
donator la 
prezenţa 
anticorpilor 
anti HBcor 
IgM

im unoenzim atică a) negativ Laboratorul 
responsabil de 
activitatea IMS 
prim are

Potenţialul donator nu 
are prezent AgHBs 
Potenţialul donator nu 
are prezenţi anticorpi 
anti HBcorlgM  
Se permite activitate de 
donare
sînge/componente 
sanguine. _

b) pozitiv Laboratorul 
responsabil de 
activ itatea IMS 
prim are

Potenţialul donator nu 
are AgHBs.
Potenţialii donator are 
prezenţi anticorpi anti 
HBcorlgM  
Interzis activitate de 
donare
sînge/componente 
sanguine.____________

II. Prezenţa infecţiei hepatitei v ira le C
1 Testarea im unoenzim atică a) negativ Laboratorul Potenţialul donator nu

serului responsabil de are anticorpi anti HCV.
potenţialului activ itatea IM S Se perm ite activitate de
donator la prim are. donare
prezenţa sînge/com ponente
anticopilor anti sanguine.
HCV b) pozitiv Laboratorul Potenţialul donator are

responsabil de anticorpi anti HCV.
activ itatea IM S Interzis activitate de



prim are donare
sînge/componente
sanguine.

III. Prezenţa infecţiei sil “ilis
Testarea im unoenzim atică a) negativ în Laboratorul Potenţialul donator nu
serului Şi am bele testări responsabil de are anticorpi anti
potenţialului hem agl utinare (im unoenzim atică activ itatea IMS Treponem a pallidum
donator la pasiva şi hemagl utinare) prim are Se permite activitate dc
care a fost donare
obţinut sînge/com ponente
rezultatul sanguine.
pozitiv la b) pozitiv în una s Laboratorul Potenţialul donator are
anticorpi anti am bele testări responsabil de anticorpi anti
Treponema (im unoenzim atică ş activitatea IMS Treponem a pallidum.
pallidum  prin hemagl utinare) prim are Interzis activitate de
metoda donare
EIA/TPHA sau sînge/com ponente
VDRL/RPR sanguine.

algoritm ul a fost e laborat în co respundere  cu recom andările :
• G hidului privind p repararea, u tiliza rea  şi asig u ra rea  calităţii com ponen te lo r sangu ine  R eco m en d area  n r.R  (95)15, ediţia 17-a, 

publicaţie a C onsiliu lu i E uropei, 2013;
• M anualul tehnic al C om ite tu lu i A soc ia ţie i B ănC iloer de S înge din SU A , ed iţia  a 14-a, pub lica ţie  a A A B B , 2008;
•  G hidul privind prepararea , u tiliza rea  şi as ig u ra rea  calită ţii com ponen te lo r sangu ine ap ro b a t p rin  o rdinul M inistrului Sănătăţii 

nr.105 din 23.04.09;
• G hid de diagnostic şi tra tam en t al in fec ţiilo r cu tran sm itere  sexuală, 2005.



nr.
Anexa nr.2 la ordinul Ministerului Sănătăţii
/  >•/ S I ,
^  -  din *  i  ” 2014

M inisteru l Sănătăţii al R epublicii M oldova 
MHHHCTepcTBO 3iipaBooxpaHeHHîi Pecny6jiHKH M0JU0Ba

D O C U M E N T A Ţ IE  M E D IC A L Ă  
Form ular 

d>opMa

A probat de M S al R M

N r.  444/e

yTBepameHa M3 PM
Nr. din

Decizie privind restabilirea activităţii de donare a donatorului de sînge /componente sanguine
a dlui (dnei)

num e, p renum e , anu l n aşte rii, dom iciliu  donato r de sînge/com ponen te  sanguine,

Partea A Partea B

Cod
suspendarea activităţii de donare a sîngelui 

conform rezultat examen de laborator
decizie grup de lucru responsabil de hemovigilenţă data modificare baza de 

date SIA Serviciul 
Sînge „CTS Manager ’donator donare test/examen 

de laborator
realizat de 
laboratorul data

permis/
interzis

test/examen 
de laborator

realizat de 
laboratorul

data

Vicedirector responsabil CTS/IMSP Spital Raional Grup de lucru responsabil de hemovigilenţă

Şef Subdiviziune CTS/secţie de transfuzie a sîngelui IMSP Spital 
Raional

R eţineţi:

1. Se com pletează pentru fiecare donator care  a  înain ta t so licitare pen tru  restabilirea  activ ităţii de donare  sînge/com ponente  sanguine;

2. Partea A  se com pletează de unitatea/subdiv izunea în care s-a  înain ta t so lic itarea  (subdiv iziunea centrului de transfuzie  a  s îngelui Şi sec ţia  de transfuzie  a sîngelui din IM SP Spital R aional), fiind a taşa te  rezu lta tele  exam inărilo r de laborator 

em ise de in stitu ţia  m edico-sanitara  prim ară, în original;

3. Partea B se com pletează de grupul de lucru responsabil de hem ovig ilen ţă  din cadrul C entrului N ational de T ransfuzie  a Sîngelui;


