Ministerul Sănătăţii
Muncii şi Protecţiei Sociale
REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL NAŢIONAL DE
TRANSFUZIE A SÂNGELUI

Министерство Здравоохранения
Труда и Социальной Защиты
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

ORDIN

Cu privire la unele măsuri de
consolidare a integrităţii instituţionale
în temeiul legislaţiei naţionale privind integritatea şi în scopul consolidării
măsurilor de asigurare a integrităţii instituţionale, în corespundere cu Regulamentul
de activitate a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui emit prezentul ordin,
1

Se

ia act de informare şi aplicare necondiţionată a Ghidului integrităţii

medicale în Republica Moldova (în anexă).
2.
Se aprobă Lista de distribuire a Ghidului integrităţii medicale din Republica
Moldova în subdiviziunile medicale a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui,
conform anexei nr.2.
3.
Se
desemnează supervizori pe integritatea medicală la nivel de instituţie
viedirectorii medicali şi calitate (în corespundere cu subdiviziunile medicale din
subordine) în comun cu şef serviciu juridică.
4.
Se atribuie responsabilitate pentru informare, instruirea iniţială şi periodicăa
angajaţilor în materie de integritate medicală şefului Serviciu juridic, cu aplicarea
prevederilor Ghidului integrităţii medicale şi altor acte normative, contorm
domeniului vizat.
5.
Vicedirectori medicali şi calitate, şef Serviciu juridic şi şeii de subdivizuni vor
asigura informarea subalternilor din subdiviziuni despre prevederile Ghidului de
integritate medicală din Republica Moldova.
^
6. Vicedirectori medicali şi calitate şi şef serviciu juridic, după caz cooptând şi
alţi angajaţi ai instituţiei, vor asigura
reevaluarea standardelor interne (ordine, dispoziţii, algoritme, procedure
standard de operare, diocumente de process, etc.) şi chestionarele de evaluare a
gradului de satisfacţie a donatorului, pacientului, instituţiei medico-sanitare
beneficiară de servicii de producere produse din sânge, pentru identificarea
posibilelor elemente ale actelor de corupere, prezentând spre aprobare şi ulterioara
aplicare în procesul de evaluare a integrităţii instituţionale,
elaborarea şi prezentarea pentru aprobare a chestionarului pentru evaluarea
personalului medical la capitolul integritate medicală,

elaborarea şi prezentarea pentru aprobare a Declaraţiei Centrului Naţional de
Transfuzie a Sângelui privind integritatea instituţională;
oferirea asistenţei metodice angajaţilor instituţiei, după caz solicitarea
asistenţei metodice de la alte autorităţi specializate în domeniu,
stabilirea şi înaintarea spre aprobare a setului de documente (politică, ordine,
dispoziţii, algoritme, proceduri, documente de evidenţă, etc.) pentru plasarea pe
pagina web a instituţiei.
. . .
7.
Şef secţie tehnologii informaţionale va plasa pe pagina web a instituţiei
(www.cnts.md) dosarul de documente ce reglementează domeniul integrităţii
medicale a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.
8
Şef serviciu cancelarie va plasa ordinul în cauză în sistemul intranet al
instituţiei, mapa Ordine CNTS.
Controlul realizării prezentului ordin mi se atribuie personal.
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