LABORATORUL
EPIDEMIOLOGIA HEPATITELOR VIRALE
(fondat în anul 1971)
Şef de laborator - Vladimir GURIEV
Tel: 022 28-63-44; E-mail: vguriev@cnsp.md
Potenţial uman: 2 doctori în ştiinţe medicale, un cercetător ştiinţific stagiar, 2 laboranţi cu studii
medii, o preparatoare.
00

Program: În zilele lucrătoare luni-vineri 8 - 15

00

Direcţii de activitate:
- Realizarea proiectului ştiinţific „Studierea infecţiilor virale hemotransmisibile prioritare
cu optimizarea supravegherii epidemiologice”;
- Prestarea serviciilor de laborator pentru diagnosticarea hepatitelor virale;
- Acordarea asistenţei metodice şi consultative Centrelor de Sănătate Publică teritoriale şi
instituţiilor medico-sanitare publice pentru aplicarea măsurilor de profilaxie şi control
asupra procesului epidemic al hepatitelor virale;
- Monitorizarea şi evaluarea în continuare a îndeplinirii măsurilor stipulate în Programul
naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D;
- Anchetarea epidemiologică a cazurilor înregistrate de hepatite virale cu evaluarea
situaţiei epidemiologice excepţionale sau neordinare.
Echipamentul performant din dotare şi metodele de cercetare utilizate
1.
2.
3.
4.
5.

Linia „ELISA”, Type MT-2;
Termostat MT-2, ELNF Ture;
Sunrise Tecan Gmbh, nr. 16039400;
Centrifuga Micro, 1200Ture 1204;
Centrifuga Rotofix, 32Ture 1205;

Laboratorul utilizează următoarele metode şi tipuri de investigaţii:
 Metoda imunoenzimatică la determinarea markerilor hepatitelor virale A, B, C, D, E şi G:
anti-HAV sum, anti-HAV IgM, AgHBs, AgHBs confirmator, anti-HBs, anti-HBc sum, antiHBc IgM, AgHBe, anti-HBe, anti-HCV, anti-HCV confirmator, anti-HCV IgM, AgHDV,
anti-HDV, anti-HDV IgM, anti-HEV IgM, anti-HEV IgG, anti-HGB.
 Metoda de biologie moleculară la detectarea acizilor nucleici: AND VHB şi ARN VHC.
Acreditare
Laboratorul a implementat sistemul de management al calităţii conform ISO 17025/ ISO
15189 şi a fost acreditat de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate (Certificat
nr. 2293 valabil pînă în anul 2019).
La fel, a fost supus acreditării ştiinţifice odată cu acreditarea ştiinţifică a CNSP în calitate
de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de
cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul de cercetare (Certificat CNAA acreditare
ştiinţifică nr. 70, din 02 iunie 2011). Copiile certificatelor de acreditare le puteţi accesa pe pagina
web oficială a CNSP www.cnsp.md .
Competenţa
Laboratorul îşi reconfirmă competenţa prin participări la teste şi programe de comparaţii
inter-laboratoare, perfecţionarea permanentă continuă a cadrelor prin participarea lor la diferite
manifestări ştiinţifico-practice de talie naţională şi internaţională.
Contractare şi tarife
Contractarea serviciilor de laborator se efectuează prin solicitare oficială în adresa CNSP.
Pentru efectuarea investigaţiilor se utilizează tarifele aprobate prin Hotărârea Guvernului RM
nr.1020 din 29 decembrie 2011.
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