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Cadrul normativ 

Obiectiv de bază: Asigurarea accesului universal al populaţiei la servicii medicale calitative și sigure. 

Acțiuni: 

1. Standardizarea asistenței medicale prin aplicarea în practică a actelor normative de standardizare, 

elaborate conform principiilor medicinii bazate pe dovezile științifice / evidențele bunei practici. 

2. Implementarea sistemului de management al calităţii cu componentele de bază ale ciclului de 

îmbunătățire continuă a calității PDCA/PEVA. 

3. Evaluarea structurii, organizării și realizării proceselor la nivel instituțional și rezultatelor 

acestora. 

 



Managementul Calităţii Serviciilor Medicale  

 

• IMS/Consiliul Calităţii 

• USMF/Colegiile de 
medicină 

• CNTS 

• AMDM 

 

•Extern:                             
CNAM (în procesul de validare a 
volumului şi calităţii serviciilor 
medicale prestate)                                           
ANSP (în procesul de autorizare 
sanitară, evaluare şi acreditare a IMS 
și audit medical extern, controale)                                          
IMSP republicane (secţiile de ME) 
CNTS 

•Intern:IMS/Consiliul Calităţii 

 

• ANSP 

•Comisiile de specialitate  

•Asociaţiile medicale profesionale 

•USMF/Colegiile de medicină 

•Instituţiile de cercetări ştiinţifice 

•CNTS 

• Ministerul Sănătății 

• Comisia de specialitate a MS în 
hematologie și transfuziologie 

• Asociațiile medicale profesionale 

• Consiliul de Experţi al MS 
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Standardizare/protocoale clinice naționale 
 PCN „Managementul hemoragiilor severe în pediatrie” (ordinul nr. 1181/2018); 

 PCN „Managementul transfuzional la pacientul cardiochirurgical” (ordinul nr. 1182/2018); 

 PCN „Managementul hemoragiilor severe la pacientul chirurgical, în chirurgia non-cardiacă” 

(ordinul nr. 1183/2018);  

 PCN „Managementul hemoragiilor severe la pacientul somatic/non-chirurgical” (ordinul nr. 

1184/2018);  

 PCN „Managementul transfuzional și de resuscitare volemică al hemoragiilor ginecologice masive” 

(ordinul nr. 1185/2018);  

 PCN „Managementul transfuzional și de resuscitare volemică al hemoragiilor obstetricale masive” 

(ordinul nr. 1186/2018) 

 



Standardizare/ în sistemul de hemovigilență 
Ordinul MSMPS nr. 773 din 24.08.2020 „Cu privire la organizarea sistemului de hemovigilență” aprobă: 

• Componenţa Comitetului Naţional de Hemovigilenţă 

• Structura sistemului de hemovigilenţă 

• Regulamentul cu privire la organizarea sistemului de hemovigilenţă 

• Clasificarea reacțiilor adverse asociate cu donarea de sânge/componente sanguine 

• Clasificarea reacțiilor posttransfuzionale 

• Clasificarea incidentelor adverse în activitatea instituţiilor/subdiviziunilor ce participă la producerea produselor sanguine 

• Clasificarea incidentelor în asistența hemotransfuzională la nivel de instituție medico-sanitară 

• Formularul de raportare a Reacţiei adverse asociată cu donarea de sânge/componente sanguine 

• Formularul de raportare a Reacţiei posttranfuzionale 

• Formularul de raportare a incidentelor adverse în activitatea instituţiilor/subdiviziunilor ce participă la producerea produselor 

sanguine 

• Formularul de  raportare a incidentelor în asistența hemotransfuzională la nivel de instituție medico-sanitară 

 



Auditul medical extern/ evaluarea externă a managementului 
calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sângelui 

Ordinul MS nr. 1099 din 09.10.2013 „Cu privire la procedura de evaluare a centrului, secţiei şi 

cabinetului de transfuzie a sângelui”; 

Ordinului MS nr.1771 din 10.12.2020 „Cu privire la programul de evaluare externă a 

managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sângelui pentru anul 2021” 

 

Scopul auditului medical extern: 

Îmbunătățirea continuă a calității și siguranței serviciilor în domeniul hemotransfuziologiei 

realizate în cadrul instituțiilor medico-sanitare 

 



Obiectivele auditului medical extern  

1. Evaluarea activităţilor hemotransfuzionale în cadrul instituţiei faţă de setul de standarde 

stabilite  

2. Depistarea neconcordanţelor între activităţile practice şi prevederile actelor normativ-tehnice 

în domeniu 

3. Stabilirea performanţei reale la nivel de prestator de servicii medicale  

4. Planificarea acţiunilor corective pentru a reduce riscul erorilor în realizarea activităţilor 

hemotransfuzionale 

 



Structura standardelor 

 Compartimentul I. Administrare 

 Compartimentul II. Calificarea și instruirea personalului 

 Compartimentul III. Proceduri/Politici de calitate 

 Compartimentul IV. Activități specifice de bază 

 Compartimentul V. Dispozitive medicale 

 Compartimentul VI. Tehnologii informaționale (tehnică și sistemul informațional) 

 Compartimentul VII. Mmanagementul variațiilor (devieri, cauza principală și acțiuni de corectare) 

 

 

 



Responsabilitatea DMCSS 

 Examinarea Rapoartelor de audit medical extern al managementului calităţii secţiilor şi cabinetelor 

de transfuzie a sângelui din cadrul IMSP recepționate de la CNTS 

 Informarea: 

• Fondatorului IMSP  

• Companiei Naționale de Asigurări în Medicină  

• Direcției acreditare și autorizare în sănătate (ANSP)  

• Direcţiei control de stat în sănătate /Inspectorat (ANSP)  

 Monitorizarea și evaluarea gradului măsurilor corective întreprinse de IMSP pentru asigurarea şi 

menţinerea managementului calităţii 

 Elaborarea notei informative și informarea Ministerului Sănătății 

 



 
Auditul medical extern planificat în anul 2021 
 

1. SCM Copii nr.1 10. Spitalul Clinic Bălți 19. SR Sîngerei 

2. Maternitatea Municipală nr.2 11. SR Șoldănești 20. SR Edineț 

3. Institutul de Ftiziopneumologie 

„Chiril Draganiuc” 

12. Institutul de Neurologie și 

Neurochirirgie „D.Gherman” 

21. Spitalul Dermatologie și 

Maladii Comunicabile 

4. SR Orhei 13. Spitalul Clinic de Psihiatrie 22. SR Soroca 

5.  SR Căușeni 14. SCM de Ftiziopneumologie 23. Spitalul Clinic al MS 

6. SR Cimișlia 15. SR Strășeni 24. SCM ”Sfînta Treime” 

7. SR Hîncești 16. SR Telenești 25. SCBI ”Toma Ciorba” 

8. Spitalul de Stat 17. SR Cahul 26. Institutul Oncologic   

9. SR Rîșcani 18. SR Taraclia 27. SCM „ Sf. Arhanghelul 

Mihail” 



Constatări  în urma evaluărilor externe: 

Din 27 audituri externe planificate au fost realizate 23.  

Din 23 IMSP evaluate: 13 - spitale raionale, 6 - spitale republicane, 4 - spitale municipale. 

Cele mai frecvente neconformități identificate sunt cu privire la: 

Respectarea cerințelor PCN/PCI/POS în management hemoragiilor: nu respectă 74%  de instituții; 

Respectarea cerințelor privind sistemul de hemovigilență: implementat formal în 74%  din instituții; 

Asigurarea cu dispozitive medicale specializate: 68% de IMSP evaluate sunt dotate cu dispositive frigorifice de uz 

casnic, care nu dețin dispozitiv de decongelare a plasmei, nu sunt procese verbale de recepționare a dispozitivelor, 

punere în funcțiune, evaluare a activităților de mentenanţă. 

Managementul variațiilor: 74% din IMSP evaluate nu realizează activități de identificare și prevenire a incidentelor 

(erorilor) în activitatea hemotransfuzională. 



Concluzii 
 CNTS, ca instituţie coordonatore de profil la nivel republican, prin auditul medical extern în domeniul 

hemotransfuziologiei realizat în IMSP spitaliceşti, contribuie la asigurarea implementării principiilor şi instrumentelor 

de management al calităţii în sistemul de sănătate. 

 Prin auditul medical extern se asigură monitorizarea şi evaluarea la nivel de ţară a implementării reglementărilor 

naţionale, în concordanţă cu cele patru directive ale Consiliului Europei şi recomandările OMS în domeniul 

hemotransfuziologiei. 

 Ca urmare a misiunilor de audit medical extern, sunt depistate neconformităţi care subminează activitatea serviciului 

de hemotransfuzie, iar înlăturarea acestora de către prestatori determină îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, 

contribuind în final la sporirea satisfacţiei pacientului şi micşorarea cazurilor de litigii legate de acest domeniu. 

 Măsurile corective raportate de către IMSP evaluate, demonstrează o dinamică pozitivă a situaţiei, manifestarea 

responsabilităţii conducătorilor subdiviziunilor în soluţionarea problemelor depistate, cu prezentarea Planurilor de 

remediere a neconformităţilor, cu stabilirea termenilor de realizare, persoanelor responsabile, coordonate şi semnate la 

nivel de conducător al IMSP. Drept urmare, acest fapt poate servi reper pentru CNTS în reauditul IMSP. 

 

 



Propuneri 

  În scopul îmbunătăţirii calităţii şi siguranţei serviciilor în domeniul hemotransfuzional se recomandă de 

continuat organizarea şi realizarea auditului medical extern în IMSP din ţară de către CNTS, conform 

prevederilor cadrului normativ aprobat de către Ministerul Sănătăţii. 

 În scopul alinierii reglementărilor existente în domeniul hemotransfuzional, care sunt şi referinţe pentru 

auditul medical extern, se recomandă revizuirea acestora şi, la necesitate, actualizare. 

 Rezultatele auditului medical extern realizat de către CNTS în IMSP de asistenţă medicală spitalicească se 

recomandă a fi luate în considerare atât la evaluarea indicatorilor manageriali şi contractarea prestatorilor de 

servicii medicale de către Compania Naţională de asigurări în Medicină, precum şi la evaluarea acestora în 

scop de acreditare. 

 

 



Mulțumesc pentru atenţie! 

 


