CENTRUL CONTROLUL BOLILOR VIRALE
LABORATORUL INFECŢII VIRALE
Şef de laborator Victoria GHIDIRIM d.ş.m.
Tel: +373 022 729611; E-mail: poliolab@cnsp.md
Program:
Recepţionarea probelor şi eliberarea rezultatelor
investigaţiilor: În zilele lucrătoare luni - vineri 8001400

Potenţial uman:
Laboratorul Infecţii virale este completat cu personal calificat, acreditat anual de
specialiştii de profil ai OMS-lui, dotat cu echipament şi consumabile de ultima generaţie,
racordate la exigenţele CE, OMS, ce permit efectuarea izolării şi identificării enterovirusurilor.
Direcţii de activitate:
Activitatea laboratorul infecţii virale – parte componentă a reţelei Europene de laboratoare în
diagnosticarea poliomielitei, se încadrează completamente în cerinţele Comitetului European de
Certificare a menţinerii statutului Republicii Moldova ca ţară liberă de poliomielită, fiind creditat
de OMS şi de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate (Certificat nr. 2293,
valabil până în anul 2019). Copiile certificatelor sunt plasate pe pagina oficială web a CNSP
www.cnsp.md .
Testele profesionale, acordate anual laboratorului de instituţiile de profil ale OMS, se rezolvă
corect în 100 % de cazuri. Toate tulpinile enterovirale izolate sunt transmise pentru confirmare şi
studierea originii lor către Laboratorul Regional de Referinţă din Moskova, (rezultatele coincid
în 100% de cazuri).
Elementele de bază ale supravegherii de laborator a poliomielitei şi altor enteroviroze
vizează realizarea şi evaluarea monitoringului sanitaro-virusologic, izolarea şi identificarea
enterovirusurilor din biosubstratele recoltate de la persoanele clinic sănătoase, de la bolnavii cu
paralizie acută flască şi alte diagnostice, inclusiv persoanele care intră în contact cu bolnavii, şi
din mostrele obţinute din mediul înconjurător. Specialiştii laboratorului efectuează
supravegherea epidemiologică a morbidităţii prin infecţia enterovirală.
Echipamentul performant din dotare şi metodele de cercetare utilizate
Laboratorul infecţii virale este dotat cu echipament modern care permite diagnosticarea
infecţiilor enterovirale (Poliomielita, ECHO, Coxackie) prin metode performante cu utilizarea
consumabililor şi reagenţilor, recepţionaţi de la producători, certificate de Organizaţia Mondială
a Sănătăţii, inclusiv metoda virusologică de izolarea şi identificarea enterovirusurilor în culturile
de celule RD, L-20B, HEp-2.
Competenţa:
Perfecţionarea permanentă continuă a cadrelor laboratorului are loc prin participarea 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 (Monitorul Oficial nr. 7 -12 (4045- 4050) din 13 ianuarie 2012 pag. 93, punctele 4334, 4335, 4336 (4336.1 - 4336.7).

