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Cu privire la aprobarea 
Protocolului clinic naţional „Urgenţe hipertensive” 

 
 
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”, Hotărîrii Guvernului 
Republicii Moldova nr.32 din 11.01.07 „Pentru aprobarea Programului de acţiuni 
privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al RM în cadrul Programului 
SUA „Provocările Mileniului”, ordinului Ministerului Sănătăţii nr.484 din 
31.12.2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al MS pe anul 2008” şi în 
scopul asigurării unui standard de calitate a actului medical,  

 

ORDON: 

 

1. Se aprobă Protocolul clinic naţional „Urgenţe hipertensive” (anexă). 
2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare vor implementa şi monitoriza eficienţa 

utilizării Protocolului clinic naţional „Urgenţe hipertensive” în cadrul asistenţei 
medicale acordate populaţiei. 

3. Directorul general al Agenţiei Medicamentului (dl V.Verdeş) va organiza 
asigurarea pieţei farmaceutice din Republica Moldova cu medicamentele 
necesare, incluse în Protocolul clinic naţional „Urgenţe hipertensive”.  

4. Directorul Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare (dna M.Bolocan) va 
organiza controlul respectării Protocolului clinic naţional „Urgenţe 
hipertensive” în cadrul evaluării şi acreditării instituţiilor medico-sanitare. 

5. A recomanda Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (dl Gh.Russu, 
director general) de a organiza evaluarea respectării Protocolului clinic naţional 
„Urgenţe hipertensive” în cadrul controalelor efectuate în instituţiile medico-
sanitare, contractate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

6. Directorul CNŞPMU, specialistul principal în medicina de urgenţă al 
Ministerului Sănătăţii (dl Gh.Ciobanu), Directorul Institutului de Cardiologie 
(dl M.Popovici), specialistul principal în cardiologie al Ministerului Sănătăţii 



(dna E.Vataman), vor monitoriza implementarea şi gradul de eficienţă a 
utilizării Protocolului clinic naţional „Urgenţe hipertensive” în instituţiile 
medico-sanitare din republică. 

7. Şefii direcţiilor Ministerului Sănătăţii: managementul calităţii şi standarde de 
tratament (dl M.Rotaru), servicii medicale publice (dna A.Serbulenco), servicii 
medicale individuale (dl L.Vovc), sănătatea femeii şi copilului (dna M.Ţăruş), 
asigurări în sănătate (dl V.Sava), directorul CNMS (dl M.Ciocanu), vor 
organiza monitorizarea implementării Protocolului clinic naţional „Urgenţe 
hipertensive” în activitatea instituţiilor medico-sanitare. 

8. Rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu” (dl Ion Ababii) va organiza 
implementarea Protocolului clinic naţional „Urgenţe hipertensive” în activitatea 
didactică a catedrelor respective. 

      
Controlul executării prezentului ordin se atribuie viceminiştrilor, dlor Mircea 
Buga, Boris Golovin. 
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