
Anexa 

la ordinul nr. 39 din 29.02.2016 

Regulament 

privind alegerea medicului obstetrician-ginecolog de către femeile gravide pentru acordarea 

asistenţei medicale de staţionar în cadrul Centrului Perinatologic 

al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 

I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 

13, 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 asistenţă medicala de staţionar în condiţiile Centrului 

Perinatologic al IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 au dreptul de a alege pentru naştere 

medicul cu competenţă profesională corespunzătoare din medicii obstetricieni – ginecologi 

angajaţi ai spitalului sau colaboratori ai catedrei de obstetrică şi ginecologie a USMF „N. 

Testemiţanu”, amplasate în cadrul instituţiei. 

3. IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 va asigura drepturile gravidelor de a alege medicul 

obstetrician – ginecolog pentru acordarea asistenţei medicale în condiţii de staţionar cu scopul 

sporirii nivelului de satisfacţie a pacienţilor privind calitatea serviciilor medicale la naştere. 

II. Alegerea medicului obstetrician-ginecolog pentru asistenţă medicală la naştere 

4. Asistenţa la naştere în cadrul IMSP SCM nr.1, cu excepţia cazurilor când 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 programului, aprobat de 

administraţia instituţiei. 

5. În cazurile când parturienta a ales medicul pentru naştere, asistenţa la naştere 

în cadrul IMSP SCM Nr.1 este prestată de către medicul ales care este medicul obstetrician – 

ginecolog cu competenţe profesionale, angajat al spitalului sau colaboratori ai catedrei de 

obstetrică şi ginecologie a USMF „N. Testemiţanu”, amplasate în cadrul instituţiei. 

6. Medicul obstetrician – ginecolog solicitat de către gravidă să acorde asistenţă medicală la 

naştere, poate presta aceste servicii doar nu în detrimentul obligaţiunilor funcţionale la locul de 

muncă de bază. 

7. La alegerea medicul obstetrician – ginecolog pentru asistenţă medicală la naştere în cadrul 

IMSP SCM Nr.1, instituţia nu va solicita careva taxe suplimentare de la beneficiar. 

8. Alegerea medicul obstetrician – ginecolog pentru asistenţă medicală la naştere în cadrul IMSP 

SCM Nr.1, se efectuează la internarea gravidei pentru naştere conform cererii depuse de gravidă 

cu acordul medicului solicitat. 

9. Cererea semnata de către gravida şi medic este prezentată ziua — şefului secţiei de naştere, în 

timpul serviciului de noapte sau în zilele de odihnă – medicului de gardă, cererea fiind anexată în 

fişa medicală. 



10. Modelul cererii este aprobat prin ordinul Directorului spitalului. 

11. Conduita naşterii de către medicul solicitat, tactica şi tratamentul aplicat se efectuează cu 

acordul şefului secţiei în perioada zilei, iar în timpul serviciului de noapte sau în zilele de odihnă 

– cu acordul medicului de gardă şi în cazurile cu risc sporit – sub controlul medicului 

responsabil. 

12. Medicul solicitat pentru asistenţă la naştere: 

a) va consilia gravida, inclusiv explicându-i modul de organizare al asistenţei medciale la naştere 

în cadrul IMSP SCMNr.1; 

b) va informa gravida despre prevederile Regulamentului aprobat în instituţie privind alegerea 

medicului pentru asistența la naștere; 

c) este obligat să facă inscripții necesare în documentația medicală, conform cerinţelor actelor 

normative în vigoare și poartă toată responsabilitatea de calitatea serviciului prestat; 

d) este obligat este obligat să facă gărzi de noapte în secțiile obstetricale, conform orarului lunar 

IV. Dispoziții finale 

4.1. Medicul obstetrician-ginecolog care a aceptat cererea femeii gravide pentru acordarea 

asistenţei medicale de staţionar în cadrul Centrului Perinatologic 

al IMSP SCM nr.1 îşi asumă responsabilitate juiridică pentru conduita clinică a cazului din 

momentul preluării acestuia cu documentarea respectivă în fişa medicală de observaţie. 

4.2. Medicul are dreptul să refuze cererea gravidei de ai acorda asistenţa medicală de staţionar la 

solicitare cu excepţia cazurilor când această activitate este prevăzută de fişa sa de post. 


