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CHESTIUNILE  

 

PRECONIZATE  PENTRU  A  FI  EXAMINATE  ÎN  ŞEDINŢELE  

CONSILIULUI  MEDICAL  DIN  CADRUL  IMSP  IMU  PE PARCURSUL  ANULUI  2019 
 
 
 

Nr. 

d/o 
Chestiunile propuse pentru discuţii Termenul 

realizării 

Executori Responsabili 

1 2 3 4 5 

1. 1.1. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului 

Medical; 
 

  

Ianuarie 

 

Secretarul CM 

 

Directorul   

1.2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a CM din 

cadrul IMSP IMU pentru anul 2018; 
 

 

Ianuarie 

 

Vicepreședinte al CM 

 

Directorul   

1.3. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului 

Medical pentru anul 2018. 
 

 

Ianuarie 

Vicedirectorii de profil 

Membrii  Cosiliului Med. 

 

Directorul   

2. 

 

 

2.1. Cu privire la activitatea IMSP Institutul de Medicină Urgentă pe 

parcursul anului 2018 şi obiectivele strategice pentru anul 2019. 

 

 

Februarie 

Directorul   

Vicedirectorii de profil 

Șefii de departamente 

 

Directorul 

3. 3.1. Cu privire la propunerile, sugestiile şi petiţiile parvenite în adresa  

       conducerii instituţiei pe parcursul anului 2018 în comparație cu       

       anul 2017. 

Martie 

Șef Serviciu 

Managementul calității 

serv. med. 

Vicedirector medical 

3.2. Cu privire la mersul implementării în practică a prevederilor  

       „Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale” 

aprobat prin ordinul MS nr.51 din 16.02.09. 

 

Martie 

 
Medic epidemiolog 

 

Vicedirector medical 

 



1 2 3 4 5 

4. 4.1. Cu privire la activitatea Departamentului Clinic Medicină de 

Urgență pe parcursul I trimestru a.2019 în comparație cu perioada 

similară a anului precedent. 
 

 

Aprilie 

 

Șef departament DCMU 

 

Vicedirector medical 

4.2. Cu privire la nivelul calităţii întocmirii documentaţiei medicale 

în subdiviziunile IMSP IMU. Implementarea în practică a 

prevederilor ordinelor MS: nr.265 din 03 august 2009; nr.426 din 

11 mai 2012 și intern nr.201 din 30 noiembrie 2012, cât şi a altor 

acte normative la acest compartiment. 
 

 

Aprilie 

 

Sef Serviciul audit       

 medical intern 

Vicedirector medical 

5. 

 

 

 

 

 

  

5.1. Cu privire la activitatea departamentului clinic chirurgie pe  

       parcursul I trimestru anul curent în comparație cu perioada 

similară a anului precedent. 
 

Mai 
Dl Igor Maxim,  

Șef deparament 
  Vicedirector medical 

5.2. Despre situaţia epidemiologică la holeră şi BDA în        

subdiviziunile IMSP IMU şi măsurile de profilaxie pentru anul 

2018. Nivelul respectării actelor normative în vigoare la acest 

compartiment. 
 

 
 

Mai 

 
 

Medicul epidemiolog 

 
 

Vicedirector medical 

6. 
6.1. Despre nivelul de executare a Ordinului intern nr. 87 din 

26.06.2018 „Cu privire la sporirea calităţii tratamentului 

antimicrobian al pacienţilor spitalizaţi” 

Iunie 
Farmacist clinician 

Farmacist diriginte 

  Vicedirector medical 

Șef Serviciu 

Managementul calității 

serviciilor medicale 

 6.2. Despre nivelul de organizare a tratamentului dietetic a pacienţilor 

spitalizați în secțiile din cadrul IMSP IMU. Activitatea Comisiei 

dietetice. 

        Implementarea în practică a prevederilor ordinului MS nr.238 din 

31 iulie 2009 „Cu privire la ameliorarea alimentaţiei pacienţilor în 

IMSP spitaliceşti”. 
 

 

Iunie 

 

Medic dietetician 

 

Vicedirector medical 

7.  7.1. Cu privire la activitatea Departamentului Clinic Radioimagistică 

și Diagnostic de Laborator pe parcursul I semestru în comparație 

cu perioada similară a anului precedent. 

Iulie Șef departament Vicedirector medical 

7.2. Cu privire la nivelul de implementare îm practică a Ordinului  

       Ministerului Sănătății nr.652 din 06.06.2013 „Cu privire la    

       implementarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în RM pentru   

       anii 2013 – 2027” în cadul Institutului de Medicină Urgentă. 

 

Iulie   
 

Medic epidemiolog  

  Vicedirector medical 

  Șef Serviciu 

Managementul calității 

serviciilor medicale 



1 2 3 4 5 

8. 8.1. Despre totalurile activităţii IMSP IMU, inclusiv analiza  

       economico-financiară pe parcursul I semestru al anului gestionar 

şi sarcinile pentru semestrul II a.2019. 

 

August 

Vicedirectorii de profil, 

Șefii de departamente, 

secții și servicii 

 

Directorul 

9.   9.1. Despre mersul implementării în practică a Planului privind  

         înlăturarea deficienților depistate de către experții CNEAS  în 

rezultatul procesului de evaluare și acreditare a IMSP Institutul 

de Medicină Urgentă.   

Septembrie 

 

Șef Serviciu 

Managementul calității 

serviciilor medicale 

Administrația 

instituției 

  9.2. Cu privire la mersul pregătirii subdiviziunilor IMSP IMU pentru 

funcţionarea regulamentară în perioada rece de toamnă-iarnă a 

anilor 2019-2020. 

 

Septembrie 

 

Șef Serviciul mentenanță, 

infrastructură și 

dezvoltare 

Administrația 

instituției 

10. 10.1. Cu privire la activitatea Serviciului republican AVIASAN pe 

parcursul a 9 luni a.2019 în comparație cu perioada similară a 

anului precedent. 

 

Octombrie 

 

Șef serviciu AVIASAN Vicedirector medical 

10.2. Despre activitatea subdiviziunilor IMSP IMU privind profilaxia,  

         depistarea şi evidenţa maladiilor cu transmitere sexuală, inclusiv 

a infecţiei HIV/SIDA, hepatitelor virale B,C şi D.  

 

Octombrie 

 

 

Medic epidemiolog 

 

Vicedirector medical 

11. 11.1. Cu privire la activitatea Departamentului Clinic Neurologie, 

Epileptologie și Boli Interne pe parcursul a 9 luni a.2019 în 

comparație cu perioada similară a anului precedent. 

 

Noiembrie 

 

 

Șef departament 

 

Vicedirector medical 

11.2. Cu privire la nivelul letalităţii spitaliceşti. 

         Despre activitatea conferinţelor clinico - morfopatologice şi a 

Comisiei Curative de Control pe parcursul anului 2019.   

 

Noiembrie 

 

Şef secție morfopatologie  

 

Vicedirector medical  

12. 

 

 

 

 

12.1. Cu privire la rezultatele  activităţii ştiinţifice, inovaţionale, 

organizatorice şi financiare a IMSP IMU pe parcursul anului 

2019 și sarcinile pentru anul 2020.  

 

Decembrie 

 

Vicedirector știință 

 

Directorul 

12.2. Cu privire la modul de păstrare, evidenţă, eliberare şi  utilizare 

raţională a medicamentelor, inclusiv a stupefiantelor, 

medicamentelor toxice şi psihotrope în cadrul subdiviziunilor 

IMSP IMU. Respectarea actelor normative şi legislative în 

vigoare la acest compartiment. 

 

Decembrie 

 

Farmacolog clinician 

Farmacist diriginte 

Asistenta med. șefă 

 

  Vicedirector medical 

                    

Secretarul Consiliului Medical                                                   Liviu  VOVC 


