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DECIZIE nr. 4 /
Proiect
Din 26 iulie 2018
“Cu privire la realizarea Programului teritorial privind securitatea
transfuzională și autoasigurarea populației cu produse sanguine pentru anul
2012-2016 și aprobarea Programului teritorial privind securitatea
transfuzională şi autoasigurarea populaţiei cu produse sanguine pentru anii
2017-2021”
În temeiul Legii nr. 241 din 20.11.2008 „Cu privire la donarea de singe şi
transfuzia sanguină”, în scopul realizării prevederilor Programului naţional de securitate
transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017, asigurării securităţii
hemotransfuzionale, dezvoltării continuie a donării voluntare de sînge/componente
sanguine, avînd în vedere avizul pozitiv al Comisiilor consultative pe probleme de
economie, buget şi finanţe, şi probleme sociale, în temeiul art. 43(1) “j”şi art. 46 (1) al
Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
raional ,
Decide:
1. Se ia act de Nota Informativă prezentată de către directorul IMSP Spitalul
raional Telenești, Dl Alexei Bivol, privind executarea Deciziei nr. 8/4 din 28.12.2012,
cu privire la aprobarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională și
autoasigurarea populației cu produse sanguine pentru anii 2012 -2016.
2. Se ia act de Nota Informativă prezentată de către directorul IMSP Spitalul
raional Telenești, Dl Alexei Bivol, cu privire la aprobarea Programului teritorial privind
securitatea transfuzională și autoasigurarea populației cu produse sanguine pentru anii
2017 – 2021, anexată.
3. Se aprobă:
a) Programul teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea populaţiei
cu produse sanguine pentru anii 2017-2021 (în continuare Programul teritorial
pentru transfuzia sîngelui), conform anexei nr. 1.
b) Planul de implimentare a Programului teritorial pentru transfuzia sîngelui, conform
anexei nr.2
c) Indicatorii de monitorizare şi evaluare a Programului teritorial pentru transfuzia
sîngelui, conform anexei nr. 3.
d) Bugetul Programului teritorial pentru transfuzia sîngelui conform anexei nr. 4.

e) Componenţa nominală a Comisiei teritoriale pentru securitatea transfuzională,
conform anexei nr. 5.
4. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile publuce deţinute a unor
membri ai Comisiei respective, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de
persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi aprobată o altă decizie.
5. Programul raioanl al donărilor de sînge/componente sanguine organizate în
localităţile raionului Telenești va fi elaborat anual de către IMSP Spitalul Raional
Telenești, în colaborare cu șefii Centrelor de Sănătate și Autoritățile Publice Locale din
r-nul Telenești și respectiv coordonat cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și
Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale.
6. IMSP Spitalul rational (director A. Bivol):
a) în colaborare cu IMSP CS Teleneşti (şef A.Nastas), IMSP CS Sărătenii Vechi
(şef N. Porcescu), IMSP CS Mîndreşti (şef V.Bîlici), IMSP CS Căzăneşti (şef A.
Cristea), IMSP CS Brînzenii Noi (şef N.Antonevici), CSP raional Teleneşti (medic şef
E.Manoli) şi autorităţile publice locale de nivelul I, conform competenţelor, vor
organiza şi asigura realizarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni privind
implimentarea Programului teritorial pentru transfuzia sîngelui 2017-2021.
b) va stabili anual graficul şi sarcina de recrutare a donatorilor de singe din localităţile
raionului.
7. Comisia susnumită, v-a monitoriza şi evalua anual la şedinţa consiliului,
mersul realizării Programului teritorial pentru transfuzia sîngelui 2017-2021.
8. Finanţarea Programului teritorial menţionat, urmează a fi efectuată în limita
mijloacelor prevăzute în aceste scopuri de bugetul raional (conform alocărilor anuale),
de stat şi din alte surse financiare care nu contravin legislaţiei.
9. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama
Vicepreşedintelui raionului, Ecatrina Furculiţă.
10. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanelor vizate şi intră
în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Consiliului raional www.telenesti.md
şi/sau site-ul www.actelocale.md .

Preşedintele şedinţei

Secretaul Consiliului raional

________________________
Sergiu Lazăr

Notă informativă
Despre îndeplinirea Programului Teritorial , privind securitatea transfuzională și
autoasigurarea populației cu produse sanguine pentru anul 2012-2016.
În conformitate cu decizia Consiliuliui Raional nr. 8/4 din 28.12.2012 cu privire la
aprobarea Programului Teritorial privind securitatea transfuzională și autoasigurarea
populației cu produse sanguine pentru anul 2012-2016 , a fost aprobat:
 Programul Teritorial respectiv;
 Planul de implimentare a Programului Teritorial ;
 Indicatorii de monitorizare și evaluare;
 Bugetul programului;
 Componența nominal a a Comisiei de monitorizare.

Conform recomendărilor MS anual au fost încheiate contracte între Ministerul
Sănătății și Consiliul Raional privind organizarea donării de singe și asigurarea cu
servicii de producerea produselor sanguine .
Reeșind din contractile încheiate numărul de donări alcătuiau 0,25 donatori la 1000
populație –ce constitue 1610 donări .
Donările s–au efectuat conform Programului donărilor de singe organizate de Consiliul
Raional la Centrele de Sănătate (donatori voluntari) și în spitalul raional (donatori –
rudele pacienților).
Cu programul donărilor au fost informați preventive primarii localităților raionului și
șefii centrelor de Sănătate .
Evaluarea donărilor efectuate constitue:
2012
1219donat.

2013
1192donat.

2014
1137donat.

2015
1052donat.

2016
937donat.

Programul teritorial al donatorilor de singe pe perioada 2012-2016 s-a realizat în
volum de 75%.
Peste 100%-îndeplinirea donărilor planificate le revin primăriilor localităților
Telenești, Chiștelnița , Negureni, Leușeni, Mîndrești , Chițcani etc.

Sub 50% -îndeplinirea donărilor planificate s-a constatat
Văsieni, Corobceni, Bănești, Budăi.

în localitățile Hirișeni,

Bine a fost organizat în raion donarea de singe de către rude în cabinetul de transfuzie a
sîngelui din Spitalul Raiopnal numărul donatorilor lunar au constituit 60-80persoane.
Asigurarea pacienților în caz de necesitate cu produse sanguine a alcătuit 100% cazuri.
Colaborăm cu central Național de Transfuzie a sîngelui , care asigură instituția cu
produse sanguine necesare 24x24ore.
Anual în Spitalul Raional se transfuzează aproximativ:
Concentrat
eritrocitar
70l

Plazmă
proaspăt
congelată
25l

Albumin

Masă
trombocitară

Crioprecipitat Thrombin

10l

50doze

20doze

50doze

Bugetul Programului Teritorial (122.000 lei) a fost îndreptat spre realizarea
următoarelor măsuri :
 Transferarea cabinetului de transfuzie a sîngelui din spitalul raional în alt sediu
cu efectuarea reparației capitale -15.000mii
 Procurarea mobilierului în cabinetul de transfuzie a sîngelui -25,000mii lei
 Procurarea calculatorului în actualizarea sistemului Imformațional Automatizat
Serviciul de sînge în raion -12,000mii lei.
 Motivarea donatorilor voluntari (100 lei pentru donare) – 51,000 mii lei,
 Achiziționare de utilaj frigorific pentru păstrarea produselor sanguine (frigider,
congelator) – 19,000 mii lei
Adoptarea Programului respectiv a fost binevenit pentru dezvoltarea serviciului de singe
în raion, pentru populația raionului ,care ne-a dat posibilitate să asigurăm pacinții la
necesitate cu componenții sanguini .
Directorul IMSP SR Telenești

A. Bivol

Notă informativă
Cu privire la elaborarea Programului teritorial de realizare a Programului naţional de
securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sanguine pentru anii 20172021. Programul urma să fie aprobat de Consiliul raional Teleneşti la începutul anului
2017, dar nu s-a întîmplat să fie din motivul că HG nr. 657 „Cu privire la aprobarea
Programului naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse
sanguine pentru anii 2017-2021” a fost emisă la 23.08.2017 ulterior a fost emis ordinul
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 934 la data de 05.12.2017 „Cu
privire la implimentarea Programului naţional”. Dar necătînd ca actele legislative şi
normative au fost emise spre sfîrşitul anului 2017, IMSP din raion au asigurat toate
activităţile conform programului teritorial pentru anii 2017.
Programul teritorial de securitate transfuzională şi autoasigurare a populaţiei cu produse
sanguine pentru anii 2017-2021 (în continuare – Program) este o parte componentă a
politicii social-economice a raionului, direcţionată spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor
medicale prestate, salvarea vieţii pacienţilor ce necesită asistență hemotransfuzională.
Programul stabileşte acţiunile de bază conform priorităţilor expuse în Politica Naţională
de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021. Strategia de dezvoltare a
sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, cadrul european de politici în domeniul
securității transfuzionale și autoinsuficienței cu produse sangvine la nivel național.
Implementarea Programului urmează a fi realizată de instituţiile de profil din sistemul
de sănătate raional precum și de alte instituţii şi organizaţii din raion.
II. Identificarea problemei
Pe parcursul ultimilor ani, în dezvoltarea donării de sînge voluntare și neremunerate în
Republica Moldova au fost atrase, în calitate de parteneri, autoritățile publice locale,
instituțiile medico-sanitare de asistență medicală spitalicească și medicină primară,
instituţiile de învăţămînt, deși în dinamica anilor numărul voluntarilor a crescut (în anul
2012 – 43,8%, anul 2013 – 47,0%, anul 2014 – 64,4%, anul 2015 – 70%), cota cea mai
mare a acestui indicator a fost asigurată de instituțiile medico-sanitare de asistență
spitalicească, și mai puțin de asistență medicală primară. Contribuția autorităților
publice locale este una foarte redusă. Rezultatele au demonstrat că autoritățile publice
locale au promovat donarea voluntară de sînge, acoperind cota de 35,2%. Ponderea
donărilor voluntare în rîndul donatorilor de sînge recrutaţi de instituţiile de învăţămînt în
anul 2015 este de 2,4%.
Recrutarea donatorilor de sînge de instituțiile medico-sanitare, ce oferă asistență
spitalicească și de urgență, este realizată în rîndul rudelor și apropiaților pacienților,
constatîndu-se fenomenul de condiționare a serviciilor de donare de sînge ca un
instrument cu un impact negativ în promovarea și recrutarea donatorilor voluntari de
sînge.
Practica hemotransfuzională mondială demonstrează că numai donatorii care donează
sînge benevol, fără constrîngere sau fără vreo motivare de ordin material, reprezintă
categoria cea mai sigură, cu risc minim de transmitere a bolilor hemotransmisibile.
Utilizarea terapeutică pe larg a produselor din sînge uman face necesară asigurarea
calităţii şi securităţii sîngelui şi componentelor acestuia, pentru a preveni riscurile
asociate, reprezentate în special de bolile transmisibile.
III. Obiectivele Programului

Obiectivul general al Programului este asigurarea cerinţelor de siguranţă și
biosecuritate a produselor sangvine și asistenței hemotransfuzionale.
Obiectivul general al Programului este asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate
a produselor sangvine și asistenței hemotransfuzionale.
Obiectivul specific I. Asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor
sangvine în asistenţa hemotransfuzională, pînă în anul 2021, în 100% de donări și
transfuzii sangvine.
Obiectivul specific II. Menținerea sistemului de management al calității în asistența
hemotransfuzională astfel ca, pînă în anul 2021, 95% dintre activităţile în asistența
hemotransfuzională să fie realizate în corespundere cu documentele sistemului de
management al calităţii ce reglementează domeniul vizat.
Obiectivul specific III. Autoaprovizionarea populaţiei cu sînge şi produse sangvine
astfel ca toate hemotransfuziile să fie asigurate cu produse sangvine, conform
prevederilor protocoalelor clinice naționale și rezervelor (de stat și medicale) menținute
cu volumul stabilit de produse sangvine.
Obiectivul specific IV. Dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de
sînge/componente sangvine și sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici
anual cu 1%.
IV. Direcțiile de acțiune pentru atingerea obiectivelor
și rezultatele scontate
Pentru asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor sangvine în
asistenţa hemotransfuzională, pînă în anul 2021, în 100% de donări și transfuzii
sangvine, se propun următoarele activități:
1) asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor sangvine:
a) asigurarea biosecurității componentelor sangvine în corespundere cu prevederile
Ghidului european de preparare, utilizare și asigurare a calității componentelor
sangvine
b) asigurarea siguranței componentelor sangvine în corespundere cu legislaţia Uniunii
Europene și alte acte normative specifice domeniului de producere prin perfecționarea
procesului tehnologic de recoltare a sîngelui/componentelor sangvine, producere,
transportare și stocare a componentelor sangvine;
c) asigurarea siguranței preparatelor diagnostice și biomedicale sangvine în
corespundere cu prevederile monografiilor farmacopeice europene prin sporirea
gradului de biosecuritate a materiei prime și perfecționarea tehnologiilor de producere a
preparatelor sangvine;
2) asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate imunologică în asistenţa
hemotransfuzională:
a) asigurarea siguranței produselor sangvine în asistența hemotransfuzională prin
perfecționarea condițiilor de transportare și stocare a produselor sangvine.
3) Menținerea sistemului de management al calității în asistența hemotransfuzională
astfel ca, pînă în anul 2021, 95% dintre activităţile în asistența hemotransfuzională să fie
realizate în corespundere cu documentele sistemului de management al calităţii se vor
întreprinde următoarele acțiuni:
1)
asigurarea managementului calității în corespundere cu recomandările și
standardele Uniunii Europene și internaționale, respectiv:

a)
aplicarea şi monitorizarea sistemului de hemovigilenţă în instituţiile medicosanitare utilizatoare de produse sangvine;
2) optimizarea asistenţei hemotransfuzionale în cadrul sistemului de sănătate,
respectiv:
3) asigurarea instruirii specialiştilor în aplicarea tratamentului hemotransfuzional în
corespundere cu actele normative naţionale în domeniu.
În scopul asigurării autoaprovizionării ţării cu sînge şi produse sangvine se
preconizează:
1) consolidarea, asigurarea şi întreţinerea bazei tehnico-materiale a sediilor
spitalului responsabile de şi utilizarea produselor sangvine:
a) asigurarea cu tehnologii moderne şi dotarea cu mijloace tehnice, echipamente
medicale, consumabile, reagenţi, teste, reactive conform necesităţilor tehnologiilor
cabinetului de transfuzie a sîngelui.
b) dotarea cu mijloace tehnice, echipamente medicale şi asigurarea cu consumabile,
reagenţi, reactive conform necesităţilor tehnologiilor de asigurare a securităţii
hemotransfuzionale a secţiilor spitaliceşti utilizatoare de produse sangvine; dotarea
echipamentului frigorific de stocare a produselor sangvine cu soft și echipamente
specializate (cipuri, termometre electronice etc.) pentru monitorizarea temperaturii și
unităților de produse sangvine la distanță.
Pentru dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de sînge/componente sangvine și
sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici anual cu 1%, se propune:
1) sporirea gradului de informare şi participare a populaţiei la donarea de
sînge/componente sangvine:
a) asigurarea programului educaţional privind donarea de sînge voluntară şi
neremunerată în instituţiile de învăţămînt liceal;
2) organizarea donărilor voluntare de sînge în parteneriat cu autorităţile publice locale,
instituțiile medico-sanitare, tinerii din cadrul instituţiilor de învăţămînt, organizaţii și
asociații de tineret, reprezentanţi ai forţelor de asigurare a ordinii publice, organizații
neguvernamentale și asociații de voluntari;
a) identificarea resurselor financiare şi materiale (teritoriale şi externe) pentru
extinderea şi valorificarea pachetului de garanţii sociale destinate donatorilor de
sînge/componente sangvine voluntari, neremuneraţi şi sistematici.
V. Etapele şi termenele de implementare
Implementarea Programului se va desfăşura în perioada anilor 2017-2021, în baza
Planului de acţiuni care determină clar termenele de referinţă.
Autoritatea responsabilă de implementarea prezentului Program este Administraţia
Publică Locală de nivelul I şi II şi IMSP din raion
În procesul de implementare a prezentului Program, autorităţile responsabile vor
colabora cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu organizaţii
neguvernamentale, precum şi cu partenerii internaţionali de dezvoltare.
VI. Estimarea generală a costurilor
Evaluarea suportului financiar pentru realizarea măsurilor incluse în Planul de acţiuni
privind implementarea Programului se va face anual, cu înaintarea propunerilor
precizate în proiectele anuale ale bugetelor respective.
VII. Rezultatele scontate
Se preconizează obținerea următoarelor rezultate:

a)
asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor sangvine în
asistenţa hemotransfuzională în sută la sută de donări și transfuzii sangvine;
b)
menținerea sistemului de management al calității în asistența hemotransfuzională
astfel ca 95% dintre activităţile în asistența hemotransfuzională să fie realizate în
corespundere cu documentele sistemului de management al calităţii ce reglementează
domeniul vizat;
c)
autoaprovizionarea populaţiei cu sînge şi produse sangvine astfel ca toate
hemotransfuziile să fie asigurate cu produse sangvine, conform prevederilor
protocoalelor clinice naționale și rezervelor (de stat și medicale) menținute cu volumul
stabilit de produse sangvine;
d)
creșterea anuală a numărului de donatori voluntari şi neremuneraţi sistematici cu
1%.
VIII. Indicatorii de progres și performanță
Indicatorii Programului (indicatori de produs, de proces, de rezultat şi de impact)
vor fi raportaţi anual. Principiul de bază pentru crearea indicatorilor-cheie va fi
concentrarea pe „măsurarea progresului” privind obiectivele, rezultatele şi
componentele Programului. Indicatorii de progres şi performanţă sînt menţionaţi în
anexa nr. 2.
IX. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea Programului teritorial
Activităţile de monitorizare a prezentului Program vor avea un caracter sistematic şi
continuu şi se vor desfăşura pe parcursul întregii perioade de implementare, incluzînd
atît colectarea, prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau
efectelor neprevăzute, cît şi propunerea eventualelor corectări de conţinut şi de formă în
măsurile planificate. Monitorizarea se va efectua în baza indicatorilor care vor permite
urmărirea şi evaluarea în dinamică a procesului de realizare a obiectivelor generale
stipulate în Program.

Director IMSP Spitalul Raional Teleneşti

Alexei Bivol

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Telenesti
nr. 4/ din 26 iulie 2018

PROGRAMUL TERITORIAL
de securitate transfuzională şi autoasigurare a populaţiei cu produse
sanguine pentru anii 2017-2021
I. Introducere
1. Asistența hemotransfuzională este o ramură prioritară a medicinei moderne,
contribuind prin activitatea sa la diminuarea substanţială a mortalităţii şi invalidizării
populaţiei. O componentă de bază în aplicarea tratamentului hemotransfuzional o
reprezintă sîngele uman donat. Majoritatea ţărilor din lume consideră sîngele donat un
patrimoniu naţional. În orice moment sîngele ne poate deveni necesar nouă sau
apropiaţilor noştri. Salvarea vieţilor a milioane de oameni se datorează celor care rămîn
necunoscuţi – donatorii de sînge, care au oferit, din toată inima, sîngele lor fără a
pretinde vreo recompensă.
2. Programul teritorial de securitate transfuzională şi autoasigurare a populaţiei cu
produse sangvine pentru anii 2017-2021 (în continuare – Program) este o parte
componentă a politicii social-economice a raionului, direcţionată spre îmbunătăţirea
calităţii serviciilor medicale prestate, salvarea vieţii pacienţilor ce necesită asistență
hemotransfuzională.
3. Programul stabileşte acţiunile de bază conform priorităţilor expuse în Politica
Naţională de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021, Strategia de
dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, cadrul european de politici în
domeniul securității transfuzionale și autosuficienței cu produse sangvine la nivel
național, precum şi sporirii nivelului de bunăstare în interesul naţiunilor din întreaga
lume – Strategia „Sănătate 2020”.
4. Prezentul Program constituie o continuare a Programului teritorial de securitate
transfuzională şi autoasigurare a populaţiei cu produse sangvine pentru anii 2012-2016.
5. Implementarea Programului urmează a fi realizată de instituţiile de profil din
sistemul de sănătate raional precum și de alte instituţii şi organizaţii din raion.
II. Identificarea problemei
6. Pe parcursul ultimilor ani, în dezvoltarea donării de sînge voluntare și neremunerate
în Republica Moldova au fost atrase, în calitate de parteneri, autoritățile publice locale,
instituțiile medico-sanitare de asistență medicală spitalicească și medicină primară,
instituţiile de învăţămînt, forţele de asigurare a ordinii publice şi de apărare, Uniunea
Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Moldova. Deși în dinamica anilor numărul
voluntarilor a crescut (în anul 2012 – 43,8%, anul 2013 – 47,0%, anul 2014 – 64,4%,
anul 2015 – 70%), cota cea mai mare a acestui indicator a fost asigurată de instituțiile
medico-sanitare de asistență spitalicească, și mai puțin de asistență medicală primară.
Contribuția autorităților publice locale este una foarte redusă. Aceiaş situaţie este şi în
raion.
7. Rezultatele au demonstrat că autoritățile publice locale au promovat donarea
voluntară de sînge, acoperind cota de 27% din numărul total de donări voluntare în anul

2013, în anul 2014 acest indicator a fost de 35,2%, 10% dintre acești donatori fiind
recrutați de personalul medical din instituțiile medico-sanitare de asistență medicală
primară, în anul 2015 acest indicator s-a micșorat pînă la 32,7%, inclusiv 15,7% de
donatori recrutați de personalul medical din instituțiile medico-sanitare de asistență
medicală primară. Ponderea donărilor voluntare în rîndul donatorilor de
sînge/componente sangvine recrutaţi de instituţiile de învăţămînt în anul 2015 este de
2,4% (anul 2012 – 2,6%, anul 2013 – 2,6%, anul 2014 – 1,6%), iar ponderea donatorilor
de sînge/componente sangvine recrutaţi de autorităţile forţelor de asigurare a ordinii
publice în anul 2015 s-a majorat pînă la 2,35% (anul 2012 – 0,7%, anul 2013 – 1,5%,
anul 2014 – 0,6%).
8. Recrutarea donatorilor de sînge de instituțiile medico-sanitare ce oferă asistență
spitalicească și de urgență este realizată în rîndul rudelor și apropiaților pacienților,
constatîndu-se fenomenul de condiționare a serviciilor de donare de sînge ca un
instrument cu un impact negativ în promovarea și recrutarea donatorilor voluntari de
sînge.
9. Fluctuația cadrelor de conducere în cadrul teritoriilor administrative drept urmare a
factorului politic intern, constatată în ultimii ani, lipsa unei viziuni racordate la politicile
internaționale și naționale în domeniul voluntariatului în donarea de sînge și
cunoștințele insuficiente, uneori incorecte, în tehnicile de recrutare a donatorilor
voluntari au avut un impact negativ asupra programului de recrutare a donatorilor de
sînge voluntari, programul anual de recrutare a donatorilor de sînge realizîndu-se mai
puțin de 50%.
10. Practica hemotransfuzională mondială demonstrează că numai donatorii care
donează sînge benevol, fără constrîngere sau fără vreo motivare de ordin material,
reprezintă categoria cea mai sigură, cu risc minim de transmitere a bolilor
hemotransmisibile. Cercetările din întreaga lume demonstrează că donatorii voluntari
sistematici neremuneraţi au probabilitatea cea mai mică de a avea infecţii ce pot fi
transmise prin sînge.
11. Utilizarea terapeutică pe larg a produselor din sînge uman face necesară asigurarea
calităţii şi securităţii sîngelui şi componentelor acestuia, pentru a preveni riscurile
asociate, reprezentate în special de bolile transmisibile. Raionul Teleneşti reprezintă o
zonă cu endemicitate sporită în hepatite virale şi infecţia HIV/SIDA. Evoluţia acestor
infecţii virale în teritoriu se caracterizează prin extinderea ariei geografice de răspîndire,
creşterea numărului de persoane infectate pe cale heterosexuală, afectarea persoanelor
de vîrstă tînără, fertilă, iar riscul de infectare pe parcursul vieţii este de 20-60% pentru
toate grupele de populaţie. Donatorii de sînge reprezintă populaţia generală,
considerîndu-se sănătoşi şi necunoscînd dacă sînt purtători de viruşi.
12. Deși datele statistice din raion prezintă reducerea indicelui morbidităţii prin
hepatita virală B acută la 100 mii populație – de la 1,54 în anul 2012 pînă la 0,96 în anul
2015, prin hepatita virală C acută – de la 1,86 pînă la 1,26, indicii menţionaţi depăşesc
cu mult indicatorii similari din unele țări europene: la 100 mii populație pentru hepatita
virală B acută în Austria – 0,7 cazuri, Franţa – 0,2, Germania – 0,7, Ungaria – 0,6,
Polonia – 0,2, iar pentru hepatita virală C acută în Danemarca – 0,2 cazuri, Ungaria –
0,4, Grecia – 0,1, Irlanda – 0,3, Olanda – 0,3, România – 0,4. Totodată, în aceeași
perioadă, morbiditatea prin hepatite virale cronice a avut un trend de diminuare: pentru
hepatita virală B cronică – de la 18,40 la 100 mii populaţie în anul 2012 pînă la 16,45 în
anul 2015, pentru hepatita virală C cronică depistată primar – de la 19,65 pînă la 17,24.

13. Ca și în populația generală, prezența markerilor infecțiilor hemotransmisibile la
donatorii de sînge/componente sangvine înregistrează o diminuare. Deși donatorii de
sînge/componente sangvine se categorizează ca persoane sănătoase, neștiind că sînt
purtători de markeri, în dinamica anilor 2012-2015 numărul acestora depistați cu
markeri ai infecțiilor hemotransmisibile a scăzut la 100 mii de donatori de la 4662 la
3660. Structura efectivului de donatori cu markeri constatați în anul 2015 reprezintă:
a)
conform apartenenței sexului, 24% sînt donatori de sex feminin și 76% – donatori
de sex masculin;
b)
după motivația donatorului la donarea de sînge, 70% sînt donatori voluntari și
30% – donatori rude ale pacienților;
c)
după vîrstă, 15% au 18-24 de ani, 22% – 25-30 de ani, 32% – 31-44 de ani, 12%
– 45-52 de ani, 8% – 53-60 de ani;
d)
după markerii constatați, la 37% – prezența markerilor hepatitei virale B, la
19,1% – prezența markerilor hepatitei virale C, la 2,3% – prezența markerilor infecției
HIV și la 41,6% – prezența markerilor sifilisului.
14. Deși se constată o dinamică pozitivă în evoluția perioadei 2012-2015, totuși, în
comparație cu datele pe republică, rata de constatare a markerilor infecțiilor
hemotransmisibile în rîndul donatorilor de sînge/componente sangvine rămîne una
înaltă, date evaluate și prezentate și în rapoartele anuale ale Comitetului European de
Transfuzie a Sîngelui.
15. Chiar dacă au fost realizate măsuri pentru asigurarea și menținerea managementului
calității în corespundere cu recomandările și standardele Uniunii Europene și
internaționale, în aşa fel încît în prezent dispunem de un cadru legal, regulamente
naţionale, standarde de ghidare în tehnologiile de producere şi calitate în concordanţă cu
cele patru directive ale Consiliului Europei şi recomandările Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, totuși implementarea Directivei 2002/98/CE din 27 ianuarie 2003 privind
stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea,
stocarea și distribuirea sîngelui uman și a componentelor sangvine și de modificare a
Directivei 2001/83/CE, și anume în ceea ce privește asigurarea securității și
îmbunătățirea condițiilor în activitatea de recoltare a sîngelui/componentelor sangvine,
producere a produselor sangvine diagnostice și biomedicale din sînge, precum și
aplicarea tratamentului hemotransfuzional în cadrul instituției medico-sanitare este
realizată doar 86%.
16. Începînd cu anul 2013, se aplică auditul intern (realizat de IMSP Spitalul Raional
Teleneşti) și extern (realizat de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui). Specialiști
de înaltă competență profesională din cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a
Sîngelui asigură supravegherea abaterilor depistate asigurarea asistenței
hemotransfuzionale și managementul calității în aceste domenii.
17. Supravegherea continuă a proceselor sus-menționate dovedește că nu se realizează
suficient monitorizarea sistemului de hemovigilenţă în spital. Raportarea reacțiilor
adverse posttransfuzionale este formală. În anul 2015, conform raportului anual al
activității hemotransfuzionale, instituțiile medico-sanitare din republică au raportat în
total la 100 000 de hemotransfuzii doar 46 de reacții adverse cu grade de severitate ușor
și mediu, în raion 1 caz, pe cînd în țările Uniunii Europene anual se înregistrează la
același număr de hemotransfuzii cel puțin 12 reacții adverse severe, iar incidența
reacțiilor adverse posttransfuzionale este, în medie, de 54, cel mai des constatîndu-se

următoarele reacții: leziuni pulmonare acute legate de transfuzie (TRALI sindrom),
supraîncărcare circulatorie pulmonară (TACO sindrom) și reacții alergice/anafilactice.
18. Deși personalul medical care prescrie utilizarea produselor sangvine cunoaște
cerinţele actuale ale Ghidului european de utilizare raţională a produselor sangvine, ale
protocoalelor clinice naționale și standardele produselor sangvine, utilizarea eficientă şi
calitatea tratamentului hemotransfuzional nu pot fi asigurate din cauza lipsei în
cabinetele de transfuzie a sîngelui spitaliceşti a echipamentelor specializate pentru
stocarea produselor sangvine şi realizarea testărilor pretransfuzionale. În cabinetul de
transfuzie a sîngelui din spital nu sunt condiţii de păstrare a produselor sangvine,
pregătire a produsului către transfuzie, compatibilizare pretransfuzională și de
echipament de laborator pentru stabilirea indicilor de laborator drept criteriu pentru
aplicarea hemotransfuziei.
19. Dezvoltarea şi menţinerea sistemului informaţional, ajustarea și completarea cu
module a Sistemului Informațional Automatizat Serviciul de sînge, în corespundere cu
ultimele prevederi ale directivelor europene și altor recomandări ale instituțiilor
internaționale abilitate în domeniu, vor eficientiza activităţile de monitorizare, raportare
şi asigurare a unui management eficient al asistenţei hemotransfuzionale atît la nivel de
instituţie.
20. Avînd în vedere cele menţionate, securitatea hemotransfuzională, autoasigurarea
populaţiei cu produse sangvine şi asigurarea managementului organizatoric, al calităţii
şi a celui financiar la acordarea asistenţei hemotransfuzionale în cadrul sistemului de
ocrotire a sănătăţii rămîne în continuare un obiectiv strategic pentru raion.
III. Obiectivele Programului
21. Obiectivul general al Programului este asigurarea cerinţelor de siguranţă și
biosecuritate a produselor sangvine și asistenței hemotransfuzionale.
22. Obiectivul specific I. Asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor
sangvine în asistenţa hemotransfuzională, pînă în anul 2021, în 100% de donări și
transfuzii sangvine.
23. Obiectivul specific II. Menținerea sistemului de management al calității în asistența
hemotransfuzională astfel ca, pînă în anul 2021, 95% dintre activităţile în asistența
hemotransfuzională să fie realizate în corespundere cu documentele sistemului de
management al calităţii ce reglementează domeniul vizat.
24. Obiectivul specific III. Autoaprovizionarea populaţiei cu sînge şi produse sangvine
astfel ca toate hemotransfuziile să fie asigurate cu produse sangvine, conform
prevederilor protocoalelor clinice naționale și rezervelor (de stat și medicale) menținute
cu volumul stabilit de produse sangvine.
25. Obiectivul specific IV. Dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de
sînge/componente sangvine și sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici
anual cu 1%.
IV. Direcțiile de acțiune pentru atingerea obiectivelor
și rezultatele scontate
26. Pentru asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor sangvine în
asistenţa hemotransfuzională, pînă în anul 2021, în 100% de donări și transfuzii
sangvine, se propun următoarele activități:
1) asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor sangvine:
a)
asigurarea biosecurității componentelor sangvine în corespundere cu prevederile
Ghidului european de preparare, utilizare și asigurare a calității componentelor

sangvine și ale altor acte normative specifice domeniului prin ajustarea algoritmului
examinării de laborator a sîngelui/componentelor sangvine donate în depistarea
markerilor infecţiilor hemotransmisibile și a spectrului de examinări
imunohematologice;
b)
asigurarea siguranței componentelor sangvine în corespundere cu legislaţia
Uniunii Europene și alte acte normative specifice domeniului de producere prin
perfecționarea procesului tehnologic de recoltare a sîngelui/componentelor sangvine,
producere, transportare și stocare a componentelor sangvine;
c)
asigurarea siguranței preparatelor diagnostice și biomedicale sangvine în
corespundere cu prevederile monografiilor farmacopeice europene prin sporirea
gradului de biosecuritate a materiei prime și perfecționarea tehnologiilor de producere a
preparatelor sangvine;
2) asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate imunologică în asistenţa
hemotransfuzională:
a)
asigurarea biosecurității imunologice pretransfuzionale în asistența
hemotransfuzională prin revizuirea algoritmului de examinare imunohematologică a
pacienților și perfecționarea tehnologiilor de examinare de laborator;
b)
asigurarea siguranței produselor sangvine în asistența hemotransfuzională prin
perfecționarea condițiilor de transportare și stocare a produselor sangvine.
27. Pentru menținerea sistemului de management al calității în asistența
hemotransfuzională astfel ca, pînă în anul 2021, 95% dintre activităţile în asistența
hemotransfuzională să fie realizate în corespundere cu documentele sistemului de
management al calităţii ce reglementează domeniul vizat, se vor întreprinde următoarele
acțiuni:
1)
asigurarea managementului calității în corespundere cu recomandările și
standardele Uniunii Europene și internaționale, respectiv:
a)
aplicarea şi monitorizarea sistemului de hemovigilenţă în instituţiile medicosanitare utilizatoare de produse sangvine;
b)
revizuirea, aprobarea și asigurarea evaluării şi monitorizarea sistemului de
management al calității și activității asistenței hemotransfuzionale la nivel instituțional;
2)
optimizarea asistenţei hemotransfuzionale în cadrul sistemului de sănătate,
respectiv:
a)
sporirea calităţii tratamentului hemotransfuzional în corespundere cu cerinţele
actuale ale Ghidului european de utilizare raţională a produselor sangvine şi ale
protocoalelor clinice naționale;
b)
asigurarea şi monitorizarea sistemului de trasabilitate a produselor sangvine;
c)
dezvoltarea și asigurarea autotransfuziilor de sînge/componente sangvine;
3)
asigurarea instruirii specialiştilor în aplicarea tratamentului hemotransfuzional în
corespundere cu actele normative naţionale în domeniu, conform principiului
argumentării bazate pe dovezi, respectiv – revizuirea și asigurarea curriculumului
programului de:
a) educație medicală continuă pentru medici specialiști în cadrul Universității de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în producerea și utilizarea clinică a
produselor sangvine;
b) pregătire a personalului medical cu studii medicale medii (asistenți medicali/felceri
laboranți) în cadrul Centrului de excelență în Medicină și Farmacie „Raisa

Pacalo”/colegiilor de medicină în producerea și asigurarea asistenței
hemotransfuzionale;
c) educație medicală continuă pentru personalul medical cu studii medicale medii în
cadrul Centrului de Educaţie Medicală Continuă a Personalului Medical şi Farmaceutic
cu Studii Medii în producerea și utilizarea clinică a produselor sangvine.
28. În scopul asigurării autoaprovizionării ţării cu sînge şi produse sangvine astfel ca
toate hemotransfuziile să fie asigurate cu produse sangvine, conform prevederilor
protocoalelor clinice naționale și rezervelor (de stat și medicale) menținute cu volumul
stabilit de produse sangvine, se preconizează:
1) consolidarea, asigurarea şi întreţinerea bazei tehnico-materiale a secţiilor spitalului
responsabile de utilizarea produselor sangvine:
a) asigurarea cu tehnologii moderne şi dotarea cu mijloace tehnice, echipamente
medicale, consumabile, reagenţi, teste, reactive conform necesităţilor tehnologiilor
cabinetului de transfuzie a sîngelui.
b) dotarea cu mijloace tehnice, echipamente medicale şi asigurarea cu consumabile,
reagenţi, reactive conform necesităţilor tehnologiilor de asigurare a securităţii
hemotransfuzionale a secţiilor spitaliceşti utilizatoare de produse sangvine; dotarea
echipamentului frigorific de stocare a produselor sangvine cu soft și echipamente
specializate (cipuri, termometre electronice etc.) pentru monitorizarea temperaturii și
unităților de produse sangvine la distanță.
2) actualizarea și menținerea activității Sistemului Informaţional Automatizat Serviciul
de sînge:
a) actualizarea modulelor softului Sistemului Automatizat Serviciul de sînge CTS
Manager conform ultimelor prevederi ale serviciilor de deservire a donatorilor de
sînge/componente sangvine, producere a produselor sangvine, examinare de laborator,
validare, stocare, trasabilitate, rapoarte etc.;
b) crearea şi implementarea aplicaţiei de raportare a hemovigilenţei, respectiv pentru
reacții adverse la donatori și pacienți recipienți de produse sangvine și pentru incidente
adverse în Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, consultarea on-line de către
donator a fișierului personal de donare a sîngelui/componentelor sangvine;
c) asigurarea condițiilor de transfer (hard, soft, licențe și legătura server–utilizatori
finali) al Sistemului Informațional Automatizat Serviciul de Sînge pe paltforma
MCloud;
d) asigurarea secţiilor spitaliceşti ce participă la utilizarea de produse sangvine cu
echipamente (calculatoare, monitoare, imprimante, cititoare cod, licențe etc.) și servicii
(internet etc.) necesare activității tehnologiilor informaționale;
e) asigurarea instruirii personalului medical antrenat în asistența hemotransfuzională
pentru gestionarea modulelor Sistemului Automatizat Serviciul de sînge.
29. Pentru dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de sînge/componente sangvine și
sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici anual cu 1%, se propune:
1) sporirea gradului de informare şi participare a populaţiei la donarea de
sînge/componente sangvine:
a) asigurarea creșterii informării și interesului pentru donarea de sînge, inclusiv
autodonare de sînge/componente sangvine, prin elaborarea spoturilor publicitare video
și audio, materialelor informaționale (postere, pliante, bannere etc.) privind promovarea
donărilor de sînge/componente sangvine voluntare și plasarea acestora pe paginile web
ale instituțiilor medico-sanitare și pe rețele internet de socializare, rețele audiovizuale

publice locale, panouri publicitare în diferite localități din raion, organizarea
campaniilor de informare, promovare şi participare a populaţiei la donarea de sînge
voluntară şi neremunerată, crearea și dezvoltarea parteneriatului durabil cu organizațiile
nonguvernamentale și asociațiile de voluntari în vederea informării, promovării donării
de sînge voluntare și recrutării donatorilor de sînge/componente sangvine;
b) asigurarea accesibilității la donările de sînge prin actualizarea sistemului de
programare a populaţiei în regim on-line la donarea de sînge/componente sangvine prin
aplicația web, cu posibilă selectare a punctului de donare a sîngelui solicitat de
potențialul donator, organizarea punctelor de donare a sîngelui cît mai aproape de
potențialii donatori de sînge/componente sangvine (puncte de recoltare a sîngelui –
staționare și mobile);
c) asigurarea programului educaţional privind donarea de sînge voluntară şi
neremunerată în instituţiile de învăţămînt liceal;
2) creşterea numărului de donatori voluntari de sînge/componente sangvine:
a) organizarea (promovarea, recrutarea şi menţinerea) donărilor voluntare de sînge în
parteneriat cu autorităţile publice locale, instituțiile medico-sanitare, tinerii din cadrul
instituţiilor de învăţămînt, organizaţii și asociații de tineret, reprezentanţi ai forţelor de
asigurare a ordinii publice, organizații neguvernamentale și asociații de voluntari;
b) promovarea, recrutarea şi creșterea donărilor voluntare de sînge sistematice în
rîndurile donatorilor voluntari de sînge/componente sangvine;
c) identificarea resurselor financiare şi materiale (teritoriale şi externe) pentru
extinderea şi valorificarea pachetului de garanţii sociale destinate donatorilor de
sînge/componente sangvine voluntari, neremuneraţi şi sistematici.
V. Etapele şi termenele de implementare
30. Programul reprezintă un document de politică publică pe un termen, în medie, de 5
ani, care este elaborat şi urmează să fie implementat pentru a îmbunătăţi sănătatea
populaţiei prin reducerea morbidității în urma insuficienţei de produse sangvine şi prin
sporirea calităţii vieţii în urma asigurării securității transfuzionale și asistenței
hemotransfuzionale.
31. Implementarea Programului se va desfăşura în perioada anilor 2017-2021, în baza
Planului de acţiuni care determină clar termenele de referinţă.
32. Autoritatea responsabilă de implementarea prezentului Program este Administraţia
Publică Locală de nivelul I şi II şi IMSP din raion în parteneriat cu: Ministerul
Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ministerul Apărării, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Compania Naţională de
Asigurări în Medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, Centrul de excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, autorităţile
administraţiilor publice locale şi organizaţiile societăţii civile – asociaţii de
profesionişti, mass-media etc.
33. În procesul de implementare a prezentului Program, autorităţile responsabile vor
colabora cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu organizaţii
neguvernamentale, precum şi cu partenerii internaţionali de dezvoltare.
VI. Estimarea generală a costurilor
34. Estimarea generală a costurilor pentru realizarea Planului de acţiuni privind
implementarea prezentului Program a fost efectuată în baza activităţilor identificate şi
formulate. În procesul de estimare a costurilor au fost identificate cele mai relevante

măsuri şi activităţi din punctul de vedere al cost-beneficiului pentru realizarea scopului
şi obiectivelor Programului.
35. Evaluarea suportului financiar pentru realizarea măsurilor incluse în Planul de
acţiuni privind implementarea Programului se va face anual, cu înaintarea propunerilor
precizate în proiectele anuale ale bugetelor respective.
36. Costul estimativ al prezentului Program este de ____ mii lei şi este stabilit pentru
fiecare an, în funcţie de sursa de finanţare, în conformitate cu activitățile acestuia care
sînt specificate în anexa la prezentul Program.
VII. Rezultatele scontate
37. Se preconizează obținerea următoarelor rezultate:
a)
asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor sangvine în
asistenţa hemotransfuzională în sută la sută de donări și transfuzii sangvine;
b)
menținerea sistemului de management al calității în asistența hemotransfuzională
astfel ca 95% dintre activităţile în asistența hemotransfuzională să fie realizate în
corespundere cu documentele sistemului de management al calităţii ce reglementează
domeniul vizat;
c)
autoaprovizionarea populaţiei cu sînge şi produse sangvine astfel ca toate
hemotransfuziile să fie asigurate cu produse sangvine, conform prevederilor
protocoalelor clinice naționale și rezervelor (de stat și medicale) menținute cu volumul
stabilit de produse sangvine;
d)
creșterea anuală a numărului de donatori voluntari şi neremuneraţi sistematici cu
1%.
VIII. Indicatorii de progres și performanță
38. Indicatorii Programului (indicatori de produs, de proces, de rezultat şi de impact)
vor fi raportaţi anual. Principiul de bază pentru crearea indicatorilor-cheie va fi
concentrarea pe „măsurarea progresului” privind obiectivele, rezultatele şi
componentele Programului. Indicatorii de progres şi performanţă sînt menţionaţi în
anexa nr. 2.
IX. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea Programului teritorial
39. Activităţile de monitorizare a prezentului Program vor avea un caracter sistematic şi
continuu şi se vor desfăşura pe parcursul întregii perioade de implementare, incluzînd
atît colectarea, prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau
efectelor neprevăzute, cît şi propunerea eventualelor corectări de conţinut şi de formă în
măsurile planificate. Monitorizarea se va efectua în baza indicatorilor care vor permite
urmărirea şi evaluarea în dinamică a procesului de realizare a obiectivelor generale
stipulate în Program.
40. Activitatea de evaluare a Programului se va desfăşura pe parcursul întregii
perioade de implementare şi va include elaborarea, în baza indicatorilor de
monitorizare, a rapoartelor anuale şi a raportului final de evaluare a Programului.
41. În scopul asigurării transparenţei proceselor de implementare a prezentului Program,
rapoartele anuale de evaluare, precum şi raportul final de evaluare vor fi publicate pe
pagina web a Consiliului Raional Teleneşti şi IMSP SR Teleneşti.

Anexa nr. 2
La Decizia Consiliului
raional Teleneşti nr.4/ din 26 iulie 2018

PLANUL TERITORIAL
de actiuni privind implementarea Programului national de securitate transfuzionala
si autoasigurare a populaţiei cu produse sangvine pentru anii 2017-2021
Obiectivul general al Programului este asigurarea cerinfelor de siguranfa si biosecuritate a produselor sangvine si asistentei hemotransfuzionale
Denumirea obiectivului/acfiunii/subactiunii
Termen de realizare
Autoritatea responsabila
Obiectivul I: Asigurarea cerintelor de siguranfa si biosecuritate a produselor sangvine in asistenta hemotransfuzionala
1.1. Asigurarea sigurantei si
1) Asigurarea biosecuritatii componentelor sangvine in 2017-2021
Centrul National de Transfuzie a Sangelui
permanent
biosecuritatii componentelor
corespundere cu prevederile Ghidului european de
IMSP SR Telenesti
sangvine
preparare, utilizare si asigurare a calitatii
componentelor sangvine si altor acte normative
specifice domeniului prin ajustarea algoritmului
examinarii de laborator a singelui/componentelor
sangvine donate in depistarea markerilor infecpilor
hemotransmisibile si spectrului de examinari
imunohematologice.
2017-2021
2) Asigurarea sigurantei componentelor sangvine in
Centrul National de Transfuzie a Sangelui
permanent
corespundere cu legislapa Uniunii Europene si altor
IMSP SR Telenesti
acte normative specifice domeniului prin
perfectionarea procesului tehnologic de recoltare a
singelui/componentelor sangvine, transportare si
stocare a componentelor sangvine;
2017-2021
3) Asigurarea sigurantei preparatelor diagnostice si
Centrul National de Transfuzie a Sangelui
permanent
biomedicale sangvine in corespundere cu prevederile
IMSP SR Telenesti
monografiilor farmacopeice europene prin sporirea
gradului de biosecuritate a materiei prime.
2017-2021
1.2. Asigurarea cerinţelor de siguraţă 1) Asigurarea biosecuritatii imunologice
IMSP SR Telenesti
si biosecuritate imunologica in
pretransfuzionale in asistenta hemotransfuzionala prin permanent
asistenţa hemotransfuzională
revizuirea algoritmului de examinare
imunohematologica a pacientilor si perfectionarea

tehnologiilor de examinare de laborator.
2) Asigurarea sigurantei produselor sangvine in
asistenta hemotransfuzionala prin perfectionarea
conditiilor de transportare si stocare a produselor
sangvine

2017-2021
permanent

IMSP SR Telenesti

Obiectivul II: Mentinerea sistemului de management al calitatii in asistenta hemotransfuzionala
2017-2021
2.1. Asigurarea managementului
1) Revizuirea, aprobarea şi asigurarea reglementarilor
Centrul National de Transfuzie a Sangelui
calitatii in corespundere cu
Institutiiile medico-sanitare publice
permanent
naţonale la rigorile aquis-ului comunitar specific
recomandarile si standardele Uniunii
raionale
domeniului, respectiv:
Europene si internationale:
a) in activitatea de recoltare a singelui/componentelor
sangvine, producere a produselor sangvine diagnostice
si biomedicale din singe;
b)in asistenta hemotransfuzionala in institupa medicosanitara utilizatoare de produse sangvine
2017-2021
2) Revizuirea, aprobarea si asigurarea evaluarii şi
IMSP Spitalul Raional Teleneşti
monitorizarea sistemului de management al calitatii si
permanent
activitatii asistentei hemotransfuzionale la nivel
institutional.
2.2. Optimizarea asistentei
1) Sporirea calităţii tratamentului hemotransfuzional in 2017-2021
IMSP SR Telenesti
hemotransfuzionale in cadrul
corespundere cu cerinţele actuale ale Ghidului
permanent
sistemului de ocrotire a sanatatii:
european de utilizare raţionala a produselor sangvine şi
protocoalelor clinice naponale.
2017-2021
2) Asigurarea şi monitorizarea sistemului de
IMSP SR Telenesti
trasabilitate a produselor sangvine.
permanent
2017-2021
3) Dezvoltarea si asigurarea autotransfuziilor de
IMSP SR Telenesti
singe/componente sangvine.
permanent

3.1. Consolidarea, asigurarea si
intretinerea bazei tehnico-materiale a
institutiilor responsabile de
producerea si utilizarea produselor
sangvine:

Obiectivul III: Autoaprovizionarea populatiei cu singe si produse sangvine
2017-2021
1) Dotarea cu mijloace tehnice, echipamente medicale
şi asigurarea cu consumabile, reagenţi, reactive
permanent
confonn necesităţilor tehnologiilor de asigurare a
securităţii hemotransfuzionale in cadrul institupilor
medico-sanitare utilizatoare dc produse sangvine.
2017-2021
2) Revizuirea, asigurarea şi menţinerea rezervelor de
produse diagnostice, reagenţisi reactive de laborator,
permanent

IMSP SR Telenesti

Institutiiile medico-sanitare publice
raionale

3.2. Actualizarea si mentinerea
activitatii Sistemului Informational
Automatizat Serviciul de singe:

materiale consumabile pentru rezervele materiale de
stat si ale sistemului ocrotirii sanatatii.
3) Atragerea de resurse financiare externe prin
elaborarea proiectelor de programe investiţionale
(granturi) pentru perfectionarea tehnologiilor de
producere a produselor sangvine cu destinaţie
terapeutica şi diagnostică, examinare de laborator a
singelui donatorilor şi recipientilor de produse
sangvine, etc.
1) Actualizarea modulelor softului Sistemului
Automatizat Serviciul de Singe CTS Manager conform
ultimelor prevederi ale serviciilor de deservire a
donatorilor de singe/componente sangvine, producere
de produse sangvine, examinare de laborator, validare,
stocare, trasabilitate, rapoarte etc;
2) Crearea şi implementarea aplicaţiei de raportare a
hemovigilentei, respectiv:
a) reactii adverse la donatori si pacienti recipient de
produse sangvine;
b) incidente adverse in Centrul National de Transfuzie
a Singelui si institutiilor medico-sanitare publice ce
participa in procesul de producere a produselor
sangvine si utilizatoare de produse sangvine;
c) consultarea on-line de catre donator a fisierului
personal de donare.
3) Asigurarea conditiilor de transfer (hard, soft, licente
si legatura server-utilizatori finali) a Sistemului
Informational Automatizat Serviciul de Singe pe
paltforma MCloud.
4) Dotarea Centrului National de Transfuzie a Singelui si
institupilor medico-sanitare publice ce participa la
procesul de producere a produselor sangvine si
utilizatoare de produse sangvine cu echipamente
(calculatoare, monitoare, imprimante, cititoare cod,
licente etc.) si servicii (internet etc.) necesare activitatii
tehnologiilor informaponale.

2017-2021
permanent

Autoritatile administratiei publicee locale
Institutiiile medico-sanitare publice
raionale

2017-2021
permanent

IMSP SR Telenesti

2017-2021
permanent

IMSP SR Telenesti

2017-2021
permanent

IMSP SR Telenesti

2017-2021
permanent

Centrul Naponal de Transfuzie a Sangelui
Institutiile medico-sanitare publice
raionale

3.3. Cresterea capacitatii de asigurare
а autosuficienfei de servicii de
recoltare a singelui si producere a
produselor sangvine:

5) Asigurarea instruirii personalului medical antrenat in
asistenta hemotransfuzionala pentru gestionarea
modulelor Sistemului Informational Automatizat
Serviciul de Singe

2017-2021
permanent

Centrul Naponal de Transfuzie a Sangelui
Institutiile medico-sanitare publice
raionale

1) Asigurarea cu singe şi componente sangvine, inclusiv
materie primă pentru producerea preparatelor
biomedicale şi diagnostice sangvine, in corespundere
eu necesităţile programului de producere a produselor
sangvine cu utilizare terapeutica şi diagnostics.
2) Actualizarea nomenclatorului de produse sangvine
cu utilizare terapeutica si diagnostică, in corespundere
cu prevederile Ghidului european de preparare,
utilizare si asigurare a calităţii componentelor sangvine
si monografiilor europene de producere a preparatelor
medicamentoase din plasma umana.
3) Revizuirea §i menpnerea rezervelor de produse
sangvine (curente, materiale de stat si ale sistemului
ocrotirii sSnStStii).
4) Actualizarea anuală a necesităţilor de produse
sangvine cu utilizare terapeutică şi diagnostică,
conform nomenclatorului aprobat.
5) Reglementarea procesului de asigurare cu produse
2017-2021 sangvine oferite de Centrul National de
Transfuzie a Singelui instituţiilor utilizatoare de produse
sangvine.

2017-2021
permanent

Centrul National de Transfuzie a Sangelui
Institutiile medico-sanitare publice
raionale

2017-2021
permanent

Centrul National de Transfuzie a Sangelui
IMSP SR Telenesti

2017-2021
permanent

Centrul National de Transfuzie a Sangelui
IMSP SR Telenesti

2017-2021
permanent

Institutiile medico-sanitare publice
raionale

2017-2021
permanent

IMSP SR Telenesti

Obiectivul IV: Dezvoltarea continua a donarilor voluntare de singe/componente sangvine si sporirea numarului anual de donatori voluntari sistematici
2017-2021
4.1. Sporirea gradului de informare şi 1) Asigurarea cresterii informarii si interesului pentru
Autoritatile administratiei publice locale
participare a populafiei la donarea de donarea de singe, inclusiv autodonare de
permanent
Centrul Naponal de Transfuzie a Sangelui
singe/componente sangvine:
Institutiile medico-sanitare publice
singe/componente sangvine prin:
raionale
a) elaborarea spoturilor publicitare video si audio,
materialelor informationale (postere, pliante, bannere
etc.) privind promovarea donarilor de
singe/componente sangvine voluntare;
b) plasarea spoturilor publicitare de informare pe

4.2. Cresterea numarului de donatori
voluntari de singe/componente
sangvine

paginile web ale institutiilor medico-sanitare si pe
retele internet de socializare, refele audiovizuale
publice national si locale, panouri publicitare in diferite
localitati din tara;
c) organizarea campaniilor de informare, promovare şi
partieipare a populafiei la donarea de singe voluntara şi
neremunerata;
d) crearea si dezvoltarea parteneriatului durabil cu
organizatii neguvemamentale si asociatiile de voluntari
in vederea informarii, promovarii donarii de singe
voluntare si recrutarii donatorilor de
singe/componente sangvine.
2) Asigurarea accesibilitatii la donarile de singe prin:
a) actualizarea sistemului de programare a populaţiei
in regim on-line la donarea de singe/componente
sangvine prin aplicafia web, cu posibila selectare a
punctului de donare a singelui solicitat de potenţialul
donator;
b) organizarea punctelor de donare a singelui cit mai
aproape de potenţialii donatori de singe/componente
sangvine (puncte de recoltare a singelui - staţionare si
mobile);
1) Organizarea (promovarea, recrutarea şi menţinerea)
donarilor voluntare de singe in parteneriat cu:
a) autorităţile publice locale din cadrul teritoriilor
administrative;
b) institutiile medico-sanitare;
c) tinerii din cadrul instituţiilor de invaţămint,
organizaţii si asociaţii de tineret;
d) reprezentanţi ai fopelor de asigurare a ordinii
publice;
2.Promovarea, recrutarea şi creşterea donărilor
voluntare de singe sistematice în rîndurile donatorilor
voluntari de singe/component sangvine

2017-2021
permanent

Centrul Naponal de Transfuzie a Sangelui
Autoritatile administratiei publice locale
Institutiile medico-sanitare publice
raionale

2017-2021
permanent

Administraţia publică locală
Instituţiile medico-sanitare din raion

2017-2021
permanent
2017-2021
permanent
2017-2021
permanent
2017-2021
Permanent

Instituţiile medico-sanitare din raion
Instituţiile medico-sanitare din raion
Direcţia Generală Educaţie Teleneşti
Instituţiile medico-sanitare din raion
Inspectoratul de Poliţie Teleneşti
Administraţia publică locală nivelul I şi II
Instituţiile medico-sanitare din raion

3.Identificarea resurselor financiare şi materiale pentru
extinderea şi valorificarea pachetului de garanţii sociale
destinate donatorilor de singe/component sangvine
voluntari, neremuneraţi şi sistematici.

2017-2021
Permanent

Administraţia publică locală
Instituţiile medico-sanitare din raion

Anexa nr. 3
La Decizia Consiliului
raional Teleneşti nr.4/ din 26 iulie 2018
Indicatorii de monitorizare
a implementarii Programului teritorial de securitate transfuzionala şi autoasigurare a populaţiei cu produse sangvine pentru anii 2017-2021
Nr.
d/o

Denumire indicator

Metodologia de calcul

Perioada de
raportare

Autoritatea responsabila de
prezcntarea indicatorilor

Obiectivul I: Asigurarea cerinţelor de siguranţă si biosecuritate a produselor sangvine in asistenta hemotransfuzionala
1.

2.

3.

Numar de hemotransfuzii de componente
eritrocitare asigurate cu examinari
imunologice pretransfuzionale, conform
standardelor nationale,%

Numar de hemotransfuzii de toate tipurile
de componente plasmatice si plachetare
asigurate cu examinari imunologice
pretransfuzionale, conform standardelor
nationale,%

Numarator - numarul de transfuzii de
componente eritrocitare (toate tipurile
de concentrat eritrocitar) realizate in
corespundere cu algoritmul de
examinare izoserologica a sangelui
recipientului, compatibilitaii
pretransfuzionale aprobat * 100
Numitor - numarul total de transfuzii
de componente eritrocitare realizate
Numarator - numarul de transfuzii de
toate tipurile de componente
plasmatice si plachetare (toate tipurile
de plasma, crioprecipitat, concentrat de
plachete) realizate in corespundere cu
algoritmul de examinare izoserologica
a sangelui recipientului aprobat *100

anual

IMSP Spitalul Raional Telenesti

anual

IMSP Spitalul Raional Telenesti

Numitor - numarul total de transfuzii
de componente plasmatice si
plachetare realizate
Obiectivul II: Mentinerea sistemului de management al calitatii in asistenta hemotransfuzionala
Numar de acte normative institutionale
anual
IMSP Spitalul Raional Telenesti
Numarator - numarul de acte

Comentariu

privind asistenta hemotransfuzionala in
institujia medico-sanitara utilizatoare de
produse sangvine, revizuite/ajustate la
actele normative nationale implimenttae, %

4.

5.

6.

7.

Numar de standarde de calitate
institutionale in domeniul organizarii si
asigurarii asistentei hemotransfuzionala, la
standarde nationale de calitate in domeniul
organizarii si asigurarii asistentei
hemotransfuzionala implimentate, %

normative institutionale privind
asistenta hemotransfuzionala in
institujia medico-sanitara utilizatoare
de produse sangvine, revizuite/ajustate
si implimentate la actele nonnative
nationale *100
Numitor - numarul de acte normative
nationale in vigoare privind asistenta
hemotransfuzionala in institujia
medico-sanitara utilizatoare de produse
sangvine
Numarator - numar de standarde de anual
calitate in domeniul organizarii si
asigurarii
asistentei
hemotransfuzionala implimentate *100

IMSP Spitalul Raional Telenesti

Numitor - numarul total de standarde
de calitate in domeniul organizarii si
asigurarii asistenntei
hemotransfuzionala
Numarator - numarul hemotransfuzii anual
asigurate cu produse sanguine,
conform standardelor nationale (PCN,
algoritme nationale, etc.)* 100

IMSP Spitalul Raional Telenesti

Numar de pacienti asigurati cu
autotransfuzii de sange/componente
sangvine

Numitor - numarul total de
hemotransfuzii
Numarator - numarul de pacineti cu anual
autotransfuzii de sange/componente
sangvine realizate* 100

IMSP Spitalul Raional Telenesti

Numar de personal medical cu studii
superioare instruit in prescrierea şi

Numitor - numarul total de pacienti cu
interventii chirurgicale planice
realizate
Numarator - numarul de personal anual
medical cu studii superioare instruit in

Numar de hemotransfuzii asigurate cu
produse sangvine in corespundere cu
standardele de calitate nationale,%

IMSP Spitalul Raional Telenesti

utilizarea produselor sanguine conform
cerinfelor actuale ale Ghidului european de
utilizare raţonala a produselor sanguine si
protocoalelor clinice nationale in
managementul hemoragiilor

8.

9.

10.

11.

Numar de reactii/complicatii
posttransfuzionale inregistrate

Numar de audituri medicale interne
realizate

Numar de sedinte a Comitetului
transfuzional spitalicesc realizate

Numar de personal medical cu studii medii
instruit in utilizarea produselor sanguine
conform ceririnţelor actuale ale Ghidului
european de utilizare raţionala si actelor
nationale

prescrierea şi utilizarea produselor
sanguine conform cerinţelor actuale
ale Ghidului european de utilizare
raponala a produselor sanguine si
protocoalelor clinice nationale in
managementul hemoragiilor
Numitor - numarul total de personal
medical cu studii superioare implicat
in prescrierea produselor sanguine
Numarator - numarul de
reactii/complicatii posttransfuzionale
inregistrate *100

anual

IMSP Spitalul Raional Telenesti

Numitor - numarul total de pacienti,
beneficiari de hemotransfuzii
Numarator - numar de audituri anual
medicale interne realizate* 100

IMSP Spitalul Raional Telenesti

Numitor - numarul de audituri
medicale interne necesar de a realiza,
conform acte normative nationale in
vigoare
Numarator - numar de sedinte a anual
Comitetului transfuzional spialicesc
realizate *100
Numitor - numarul de sedinte a
Comitetului transfuzional spitalicesc
necesar de a convoca, conform actelor
normative nationale in vigoare
Numarator - numarul de personal anual
medical cu studii medii instruit in
utilizarea produselor sanguine conform
cerinţelor actuale ale Ghidului
european de utilizare raponala a
produselor
sanguine
si
actelor

IMSP Spitalul Raional Telenesti

IMSP Spitalul Raional Telenesti

naponale

12.

13.

14.

Numar de personal medical, participant la
conferinte, congrese, schimb de experiente,
etc. in domeniul transfuzional

Numitor - numarul total de personal
medical cu studii medii implicat in
transfuziile produselor sanguine
Numarator - numarul de personal anual
medical participant la conferinte,
congrese, schimb de experiente, etc. in
domeniul transfuzional

IMSP Spitalul Raional Telenesti

Numitor - numarul total de personal
medical programat pentru participare
Obiectivul III: Autoaprovizionarea populatiei cu singe si produse sangvine
Tehnologii modeme de dispozitive
IMSP Spitalul Raional Telenesti
Numarator- numarul de dispozitive anual
medicale echipamente, consumabile pentru medicale specifice prezente pentru
examinarea imunohematologica si
examinarea imunohematologica si
compatibilizarea sanguina
compatibilizarea
sanguina
pretransfuzionala, pastrare si transportare
pretransfuzionala,
pastrare
si
transportare *100
Numitor - numarul total de dispozitive
medicale specifice necesare, conform
actelor normativ tehnice nationale si
institutionale
anual
Total resurse financiare cheltuite pentru Total si separat pentru lit. a), b) si c)
intreţinerea şi perfectionarea bazei tehnicomateriale si a sistemului de asigurare Numarator - suma total in lei MD
asistenta hemotransfuzionala la nivel de cheltuita de institutia medico-sanitara,
inclusiv si valoarea donatiilor, pentru
isntituţie medico-sanitara, inslusiv:
a)dispozitive medicale obligatorii specifice activitatea de producere a produselor
pentru pentru examinari de laborator in
sanguine *100
imunohematologie la pacienti si
Numitor - suma totala in lei MD
compatibilitatea sanguina
pretransfduzionala, transportare si pastrare alocata de institutia medico-sanitara in
acest scop
produse sanguin;
b)consumabile, ragenti de laborator si alte
materiale sanitare necesare in activitatea de

IMSP Spitalul Raional Telenesti

15.

16.

17.

18.
19.
20.

examinare de laborator in
imunohematologie a pacientilor si
compatibilizarea sanguina
pretransfuzionala, transportare si pastrare
produse sanguin;
c) instruiri a personalului medical si
nemedical implicat in organizarea si
asigurarea asistentei hemotransfuzionala, si
menegementul calitatii la nivel de institute
Aplicaţia de raportare a hemovigilentei
implementata si gestionata activ in cadrul
cabinetului de transfuzie a sangelui.
Asigurare cu echipamente tehnologiilor
informaponale necesare pentru activitatea
S1A Serviciul de sange, %

Asigurare cu servicii de intrepnere pentru
SIA Serviciul de sange, %

Rezerve de produse sangvine

Aplicapa de raportare a hemovigilentei 2018
elaborata/implimentata/gestiona ta
activ
Numarator- numarul de echipamente 2018
tehnologiilor informaponale activitatea
SIA Serviciul de sange prezente *100
Numitor - numarul total necesar de
echipamente tehnologiilor
informaponale necesare pentru
activitatea SIA Serviciul de sange
Numarator- numarul de servicii de 2018
intrepnere pentru SIA Serviciul de
sange prezente *100
Numitor - numarul total necesar de
servicii de intrepnere pentru activitatea
SIA Serviciul de sange
Rezerve menţinute si prezente in stoc,
in cantităţi prevazute de actele
normative in vigoare
Necesitati actualizate anual
Contracte incheiate

anual

IMSP Spitalul Raional Telenesti

IMSP Spitalul Raional Telenesti

IMSP Spitalul Raional Telenesti

IMSP Spitalul Raional Telenesti

Necesitati de produse sangvine
anual
IMSP Spitalul Raional Telenesti
Contracte de organziare a donarii de singe
anual
Consiliul Raional Telenesti
si asigurare cu servicii de producere a
IMSP Spitalul Raional Telenesti
produselor sanguine cu institupile medicoIMSP CS Telenesti
sanitare, indiferent de fonna juridica de
organizare
Obiectivul IV: Dezvoltarea continua a donarilor voluntare de singe/componente sangvine si sporirea numarului anual de donatori voluntari
sistematici

21.

22.
23.
24.
25.

Campanii de informare despre donarea de
sange realizate (plasarea in reteaua locala
TV, radio, ziare distribuirea posterelor,
pliantelor, etc.)
Acces prin aplicaţia web la informaţii
publice privind donarea de
singe/componente sangvine
Programarea pentru donarea de
singe/componente sangvine, asigurata prin
aplicapa web
Numar de campanii de donare, inclusiv
celebrarea Zilei mondiale a Donatorului de
singe
Parteneri (APL, ONG, organizapi de
tineret, fortele de aparare si asigurare a
ordinii publice, etc.) ce susţin si participa in
promovarea donarii de singe voluntare

Numar absolut de campanii de
informare realizate

anual

Institutiile medico-sanitare din
raion

Acces asigurat

incepind cu anul
2018

Institutiile medico-sanitare
publice din raion

Programarea asigurata

incepind cu anul
2018

Institutiile medico-sanitare
publice din raion

Numar de campanii de donare realizate

anual

Institutiile medico-sanitare
publice din raion

Numar de parteneri (in comentariu
denumire organizape/institutie) ce au
participat/organizat/sustinut
campaniile de promovare a donarii de
singe voluntare.

anual

Institutiile medico-sanitare
publice din raion

Anexa nr. 4
La Decizia Consiliului raional
Nr. 4/ din 26 iulie 2018
BUGETUL
Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea populaţiei cu produse sanguine
pentru anii 2017-2021 (mii lei)

N/ord
Acţiunea
1
Achiziţionarea centrifugei
pentru aprecierea
compatibilităţii sîngelui
2
Procurarea decongelatorului
pentru produse plasmatice
congelate
3
Procurarea termostatului
pentru produse sanguine
4
Achiziţionarea unui
congelator
(t-25ºC) pentru păstrarea
produselor sanguine
congelate
5
TOTAL

2017
-

2018
40,0

2019
-

2020
-

2021
-

-

-

20,0

-

-

-

2,0

-

-

-

-

-

-

60,0

-

-

42,0

20,0

60,0

-

Anexa nr.5
la Decizia Consiliului Raional Telenești
Nr.4/ din 26 iulie2018

Comisia
teritorială pentru securitatea transfuzională
Ecaterina Furculiţă – vicepreşedintele raionului-Preşedintele comisiei
Alexei Bivol-director IMSP SR Teleneşti-vicepreşedintele comisiei
Valeriu Avricenco-şeful interimar CS Teleneşti-vicepreşedintele comisiei
Ştefan Gori-vicedirector medical SR Teleneşti-Secretarul comisiei

Membrii comisiei:
Eugen Manoli-medic şef sanitar de stat CSP Teleneşti
Varvara Bîlici-şef CS Mîndreşti
Anatolie Cristea-şef CS Căzăneşti
Nina Antonevici-şef CS Brînzeni
Nicolae Porcescu-şef CS Sărăteni
Ion Ombun-şef CS Chişteliniţa
Ceban Constantin-primar de Chişteliniţa
Alexei Vrăjitoru-şeful IP Teleneşti Comisar principal
Munteanu Grigore-primar de Negureni

