
 
 

RREEPPUUBBLLIICCAA  MMOOLLDDOOVVAA  

MMIINNIISSTTEERRUULL  SSĂĂNNĂĂTTĂĂŢŢIIII,,  MMUUNNCCIIII  ȘȘII  PPRROOTTEECCȚȚIIEEII  SSOOCCIIAALLEE  

IINNSSTTIITTUUȚȚIIAA  MMEEDDIICCOO--SSAANNIITTAARRĂĂ  PPUUBBLLIICCĂĂ  

IINNSSTTIITTUUTTUULL  DDEE  MMEEDDIICCIINNĂĂ  UURRGGEENNTTĂĂ  
MMDD  --  22000044,,  mmuunn..CChhiişşiinnăăuu,,  ssttrr..TT..CCiioorrbbaa,,  nnrr..  11  

TTeell::  ((002222))  2255  0077  0044  

  

O R D I N 
 

14 octrombrie 2020                  nr.108 
 

Cu privire la implementarea în practica  

medicală a Algoritmilor de conduită în  

managementul reacțiilor posttransfuzionale 
 

 În scopul asigurării calității serviciilor medicale prestate populației în cadrul 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă și implementării în practica medicală a 

prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.644 din 

10 iulie 2020 „Cu privire la aprobarea Algoritmilor de conduită in managementul 

reacțiilor posttransfuzionale”, precum și în temeiul Regulamentului IMSP Institutul 

de Medicină Urgentă, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi 

înregistrat la Instituția Publică Agenția Servicii Publice la data de 08 octombrie 2020, 

dosar nr.1003600152606, 
 

O R D O N: 
 

1. Departamente, secții si servicii vor lua act și vor organiza implementarea și 

monitorizarea aplicării în practică a Algoritmilor de conduită in managementul 

reacțiilor posttransfuzionale, aprobați prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale nr.644 din 10 iulie 2020, conform anexelor nr.nr.1-17la 

prezentul ordin 
 

2. Dl Gheorghe Roșu, vicedirector chirurgie de comun cu serviciile interesate vor 

întreprinde măsurile ce se impun întru asigurarea secțiilor și serviciilor din cadrul 

instituției cu medicamentele și dispozitivele medicale incluse în Algoritmii de 

conduită in managementul reacțiilor posttransfuzionale. 
 

3. Șeful serviciului Managementul Calității serviciilor medicale (dl Liviu Vovc) de 

comun cu membrii Serviciului Auditului medical intern (dl Ion Rusu) vor organiza 

ghidarea angajaților din cadrul secțiilor și serviciilor de prevederile Algoritmilor de 

conduită in managementul reacțiilor posttransfuzionale în procesul de executare a 

atribuțiilor funcționale, inclusiv în apreciera calității serviciilor medicale acordate 

pacienților. 
 

4. Prezentul ordin privind Algoritmii de conduită in managementul reacțiilor 

posttransfuzionale se plasează pe pagina WEB a IMSP Institutul de Medicină 

Urgentă. 
 

5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Igor Corov, vicedirector 

medical. 

 

 Director                Mihai  CIOCANU 


