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Nr. 534 

 
 
Cu privire la aprobarea Protocoalelor clinice standardizate  
pentru medicii neonatologi din secţiile de reanimare  
şi terapie intensivă neonatală 

 
Întru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.191 

din 25.02.08 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea 
Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011”, ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr.500 din 25.12.08 „Cu privire la aprobarea Planului de activitate al 
Ministerului Sănătăţii pentru anul 2009” şi în scopul asigurării unui standard de 
calitate a actului medical, în temeiul prevederilor pct.8 al Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr.777 din 27 noiembrie 2009, 

 
ORDON: 

 
1. Se aprobă Protocoalele clinice standardizate pentru medicii neonatologi 

din secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală, conform anexei. 
2. Conducătorilor instituţiilor medico-sanitare: ICŞDOSMşiC;  Spitalul 

Clinic Municipal nr.1, Chişinău; Spitalul Clinic Municipal, Bălţi; Spitalul Raional 
Cahul; Spitalul Raional Căuşeni; Spitalul Raional Ceadîr-Lunga; Spitalul Raional 
Edineţ; Spitalul Raional Hînceşti; Spitalul Raional Orhei; Spitalul Raional Soroca; 
Spitalul Raional Ungheni a organiza implementarea şi a monitoriza eficienţa 
utilizării Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii neonatologi din secţiile 
de reanimare şi terapie intensivă neonatală. 

3. Directorului general al Agenţiei Medicamentului (dl Nicolae Onilov) a 
organiza asigurarea pieţei farmaceutice din Republica Moldova cu medicamentele 
necesare, incluse în Protocoalele clinice standardizate pentru medicii neonatologi 
din secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală. 

4. Directorului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate 
(dna Maria Bolocan) a organiza controlul respectării Protocoalelor clinice 
standardizate pentru medicii neonatologi din secţiile de reanimare şi terapie 
intensivă neonatală în cadrul evaluării şi acreditării instituţiilor medico-sanitare. 

5. A recomanda Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (dl Mircea 
Buga, director general) de a organiza evaluarea respectării Protocoalelor clinice 



standardizate pentru medicii neonatologi din secţiile de reanimare şi terapie 
intensivă neonatală în cadrul controalelor efectuate în instituţiile medico-sanitare, 
contractate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

6. Directorului general interimar al ICŞDOSMşiC (dna Ludmila Eţco) şi 
specialistului principal în pediatrie şi neonatologie al Ministerului Sănătăţii (dl 
Petru Stratulat) a acorda asistenţă metodică şi consultativă întru implementarea 
eficientă a Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii neonatologi din 
secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală şi a monitoriza eficienţa 
utilizării lor. 

7. Şefilor direcţiilor Ministerului Sănătăţii: politici în managementul calităţii 
serviciilor medicale (dna Maria Cumpănă) şi politici asistenţa medicală femeii, 
copilului şi grupurilor vulnerabile (dna Rodica Scutelnic) a organiza monitorizarea 
implementării Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii neonatologi din 
secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală. 

8. Rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” (dl Ion Ababii) a organiza 
implementarea Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii neonatologi din 
secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală în activitatea didactică a 
catedrelor respective. 

9. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum. 
 
 

semnat 
Viceministru                                                                                Gheorghe ŢURCANU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă la ordinul MS 
nr.534 din 29.12.2009  

 
Lista  

Protocoalelor clinice standardizate pentru medicii neonatologi  
din secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală 

 
 

1. „Edemul pulmonar la nou-născut”. 
2. „Hemoragia pulmonară la nou-născut”. 
3. „Alimentaţia parenterală la nou-născut”. 
4. „Insuficienţa renală la nou-născut”. 
5. „Acidoza respiratorie la nou-născut”. 
6. „Acidoza metabolică la nou-născut”. 
7. „Alcaloza respiratorie la nou-născut”. 
8. „Alcaloza metabolică la nou-născut”. 
9. „Şocul la nou-născut”. 

 


