Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Instituţia Medico-Sanitară Publică
Institutul Mamei şi Copilului
ORDIN
mun. Chişinău
(P y

'

2016

nr.

C rf-S f/X ,

„Cu privire la alegerea medicului obstetrician-ginecolog pentru asistenţa medicală la
naştere în cadrul IMŞP IMşiC „
în conformitate cu cerinţele ordinului Ministerului Sănătăţii nr.31 din 27.01.2016 “Cu
privire la aprobarea Standardelor de supraveghere a gravidelor în condiţii de ambulator” şi în
scopul respectării dreptului parturientelor de a alege medicul obstetrician - ginecolog pentru
asistenţa medicală în timpul naşterii.
APROB :
1. Regulamentul privind alegerea medicului obstetrician-ginecolog de către femeile gravide
pentru acordarea asistenţei medicale de staţionar în cadrul Centrului Perinatologie
al IMSP IMşiC.
ORDON :
1. Şefii secţiilor obstétricale nr. 1 şi nr. 2 : D-nii R. Samoilenco, S. Mocanu:
1.1 Vor asigura condiţiile necesare pentru alegerea medicului obstetrician - ginecolog la
naştere de către parturiente în strictă corespundere cu Regulamentul aprobat.
1.2 Vor analiza sistematic cazurile în care femeile au ales medicul obstetrician ginecolog pentru asistenţa la naştere, inclusiv cu evaluarea nivelului satisfacţiei
beneficiarilor.
1.3 Vor informa administraţia Institutului despre problemele depistate în procesul
implementării Regulamentului cu propunerea măsurilor adecvate -de soluţionare a
acestora.
2. Şeful Centrului Périnatal de nivelul III D-l I. Cărăuş:
2.1 Va asigura familiarizarea medicilor obstetricieni- ginecologi cu cerinţele ordinului în
cauză şi cu prevederile Regulamentului (sub semnătura personală).
2.2 Va monitoriza realizarea prevederilor Regulamentului în cadrul maternităţii
Institutului.
2.3 Va asigura, la’ necesitate, analiza situaţiei privind alegerea medicului obstetricianginecolog în cadrul Centrului Périnatal la una din şedinţele Consiliului Calităţii.
3. Specialistul pentru promovarea imaginii IMşiC M. Gladco va asigura mediatizarea
oportunităţii de alege liber medicul pentru naştere în cadrul Centrului Périnatal.
4. Controlul executării ordinului în cauza mi-1 asum personal.
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Cerere
privind alegerea medicului care asistă naşterea
Subsemnata
Numele, prenumele pacientei
Domiciliu/viza de reşedinţă________________________________________________
Buletinul de identitate seria, nr.____________________________________________________,
Cod personal_________________ ,________________________________________________.
Tel:_______________________________________
În calitate de gravidă/parturientă, solicit asistarea naşterii de către medicul obstetrician-ginecolog
Numele, prenumele medicului obstetrician-ginecolog
Decizia mea a fost liberă de influenţă sau impunere, benevolă şi sinceră.
Data, ora________________ Semnătura pacientei_____________________

Subsemnatul___________________________________________________________________
Numele, prenumele medicului obstetrician-ginecolog
Accept să asist naşterea gravidei/parturientei________________________________ ■
________ .
Mă oblig să prestez aceste servicii nu în detrimentul obligaţiunilor funcţionale la locul de muncă
de bază.
Mă oblig ca conduita naşterii, tactica şi tratamentul aplicat să o efectuez cu acordul şefului
secţiei, în perioada zilei, iar în timpul nopţii, zilele de odihnă şi sărbători, cu acordul medicului
de gardă, iar în cazurile cu risc mediu şi risc sporit, sub controlul medicului responsabil de gardă.
Decizia mea a fost liberă de influenţă sau impunere, benevolă şi sinceră.

Data, ora

Semnătura medicului

“APROBAT”
Director al I
S.Gladun
Regulament
privind alegerea medicului obstetrician-ginecolog de către femeile gravide pentru
acordarea asistenţei medicale de staţionar în cadrul Centrului Perinatologie
al IMSP IMşiC

I.

Dispoziţii generale

1. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 31 din 27 ianuarie 2016 „Cu privire la aprobarea Standardelor de supraveghere a
gravidelor în condiţii de ambulator” şi Ghidurilor Naţionale în Perinatologie.
2. Femeile gravide care beneficiază de asistenţa medicală de staţionar în condiţiile Centrului
Perinatologie al IMSP IMşiC au dreptul de a alege pentru naştere medicul cu competenţă
profesională corespunzătoare din medicii angajaţi în funcţie de obstetricieni-ginecologi ai
spitalului sau colaboratori ai catedrei de obstetrică-ginecologie a USMF „Nicolale
Testemiţanu” amplasate în cadrul instituţiei.
cn

IMSP IMşiC va asigura dreptul gravidelor de a alege medicul obstetrician-ginecolog
pentru acordarea asistenţei medicale în condiţii de staţionar în scopul sporirii nivelului de
satisfacţie a pacienţilor privind calitatea serviciilor medicale la naştere.
II.

Alegerea medicului obstetrician-ginecolog pentru asistenţă medicală la naştere

2.1 Asistenţa la naştere în cadrul IMSP IMşiC, cu excepţia cazurilor cînd parturienta a ales
medicul pentru naştere, este asigurată de medicii care activează zilnic în secţiile
obstetricale, iar în timp de noapte, duminica sau în zilele de sărbătoare - de către medicii
obstetricieni-ginecologi de gardă care activează în secţiile respective conform graficului,
aprobat de administraţia instituţiei.
2.2 în cazurile cînd parturienta a ales medicul pentru naştere, asistenţa la naştere în cadrul
IMSP IMşiC este prestată de către medicul ales care este medic obstetrician-ginecolog cu
competenţe profesionale, angajat al spitalului în astfel de funcţie sau colaboratori ai
catedrei de obstetrică-ginecologie a USMF „Nicolale Testemiţanu” amplasate în cadrul
instituţiei.
2.3 Medicul obstetrician-ginecolog solicitat de gravidă să acorde asistenţa medicală la naştere,
poate presta aceste servicii, dar nu în detrimentul obligaţiunilor funcţionale la locul de
muncă de bază.
2.4 Medicul va acorda asistenţă medicală conform protocoalelor şi standartelor în vigoare,
acordului informat, cu întocmirea documentaţiei medicale, asigurarea respectării normelor
de etică profesională, deontologie şi regimului sanitar-epidemiologic.
2.5 Medicul va efectua activităţi educative şi de instruire cu pacienţi, membrii familiei în
problemele parteneriatului la naştere, suportului psiho-emoţional, alimentaţiei naturale,

regimului de şedere-vizite în staţionar şi va informa neapărat despre prevederile acestui
regulament.
2.6 Alegerea medicului obstetrician-ginecolog pentru asistenţa la naştere în cadrul IMSP
IMşiC este oferită pacientei în mod gratuit, iar instituţia nu va solicita careva taxe
suplimentare de la beneficiar.
2.7 Alegerea medicului obstetrician-ginecolog pentru asistenţa la naştere în cadrul IMSP
IMşiC se efectuează la internarea femeii gravide pentru naştere în baza acordului informat
semnat de către femeia gravidă şi medic.
2.8 Acordul informat semnat de către femeia gravidă şi medic, este prezentat Şefului Centrului
Perinatal pentru aprobare. Dacă alegerea medicului pentru naştere naşterea are loc noaptea
sau în zilele de odihnă Acordul informat semnat de către femeia gravidă şi medic se
prezintă pentru coordonare medicului responsabil de gardă, după care este prezentat şefului
Centrului Perinatal.
2.9 Modelul acordului informat este aprobat prin ordinul Directorului IMSP IMşiC.
2.10
Conduita naşterii de către medicul solicitat, tactica şi tratamentul aplicat se
efectuează cu acordul şefului secţiei de obstetrică în perioada zilei, iar în timpul nopţii,
zilelor de odihnă şi sărbătorilor, cu acordul medicului de gardă, iar în cazurile cu risc mediu
şi risc sporit, sub controlul medicului responsabil.
2.11
a)

Medicul solicitat pentru asistenţă la naştere:

va consilia gravida, inclusiv explicându-i modul de organizare al asistenţei medciale la
naştere în cadrul IMSP IMşiC;

b) va informa gravida despre prevederile Regulamentului aprobat în instituţie privind
alegerea medicului pentru asistenţa la naştere;
c) are dreptul să refuze solicitarea gravidei de ai acorda asistenţa la naştere, cu excepţia
cazurilor cînd această activitate este prevăzută de fişa de post;
d) este obligat să facă inscripţii necesare în documentaţia medicală, conform cerinţelor actelor
normative în vigoare şi poartă toată responsabilitatea pentru calitatea serviciului prestat;
e) este obligat să facă gărzi de noapte în secţiile obstetricale, conform orarului lunar.

III. Dispoziţii finale
3.1 Medicul obstetrician-ginecolog care a acceptat cererea femeii gravide pentru acordarea
asistenţei medicale de staţionar în cadrul Centrului Perinatologic al IMSP IMşiC îşi asumă
responsabilitate juiridică pentru conduita clinică a cazului din momentul preluării acestuia
cu documentarea în fişa medicală de observaţie.
3.2 Medicul are dreptul să refuze cererea gravidei de a-i acorda asistenţa medicală de staţionar
la solicitare cu excepţia cazurilor când această activitate este prevăzută de fişa sa de post.

M odel

Acord informat privind alegerea medicului la naştere
Subsemnata

----------------------------------- — ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 5 '

Numele, prenumele pacientei

Domiciliu/viza de reşedinţă______ ____________________________ .
Buletinul de identitate seria, nr._________________________________,
Cod personal_______________________________________ _________.
Tel:___________________________
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In calitate de gravidă/parturientă, solicit să-mi asiste naşterea medicul obstetricianginecolog
Numele, prenumele medicului obstelrician-ginccolog

Decizia mea a fost liberă de influenţă sau impunere, benevolă şi sinceră.

Data, ora

Semnătura pacientei

Subsemnatul
Numele, prenumele medicului obstetriciansginecolog

Accept să asist naşterea gravidei/parturientei
Mă oblig să prestez aceste servicii nu în detrimentul obligaţiunilor funcţionale la
locul de muncă de bază.
Mă oblig ca conduita naşterii, tactica şi tratamentul aplicat să o.efectuez cu acordul
şefului secţiei, în perioada zilei, iar în timpul nopţii, zilele de odihnă şi sărbători,
cu acordul medicului de gardă, iar în cazurile cu risc mediu şi risc sporit, sub
controlul medicului responsabil.
Decizia mea a fost liberă de influenţă sau impunere, benevolă şi sinceră.
Data, o ra __________ * Semnătura medicului

