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ANEXA Nr. 1

(Anexă la normele metodologice)

LISTA 

Specialităților compatibile care pot funcționa în același cabinet

Grupa 1
� medicina de familie
� medicina interna
� cardiologie
� gastroenterologie
� hematologie
� nefrologie
� pneumologie
� reumatologie
� endocrinologie
� oncologie medicală
� medicina muncii
� diabet zaharat, nutritie și boli metabolice
� alergologie și imunologie clinica
� boli infectioase
� geriatrie și gerontologie
� farmacologie clinica
� genetica medicală
� pediatrie
� neonatologie
� anestezie-terapie intensiva
� medicina de urgenta
� dermato-venerologie
Grupa 2
� reumatologie
� medicina fizica și reabilitare medicală
� medicina sportiva
Grupa 3
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� oncologie medicală
� radioterapie
� medicina interna
Grupa 4
� medicina de familie
� neurologie
� psihiatrie
� neurologie pediatrica
� psihiatrie pediatrica
Grupa 5
� medicina de familie
� medicina de urgenta
� medicina muncii
� expertiza medicală a capacității de munca
� geriatrie și gerontologie
Grupa 6
� chirurgie generală
� chirurgie pediatrica
� chirurgie toracica
� chirurgie vasculara
� chirurgie cardiaca și a vaselor mari
� chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva
� urologie
� ortopedie și traumatologie
� ortopedie pediatrica
� obstetrica-ginecologie
Grupa 7
� neurochirurgie
� otorinolaringologie
� oftalmologie
� chirurgie orala și maxilo-faciala
� chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva
Grupa 8
� radiologie-imagistica medicală
� medicina nucleara
Grupa 9
� anatomie patologica
� medicina legală
Grupa 10
� epidemiologie
� igiena
� sănătate publica și management
Grupa 11
� chirurgie dento-alveolara
� stomatologie generală
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� ortodontie și ortopedie dento-faciala
� chirurgie orala și maxilo-faciala
Grupa 12
� farmacie clinica
� laborator farmaceutic
� industrie farmaceutica și cosmetica

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 153/2003)

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE  

pentru cabinetele medicale de specialitate

1. Alergologie și imunologie clinică
Dotare:
- tensiometru;
- stetoscop;
- termometru;
- cântar;
- taliometru;
- centimetru;
- spacer (camera de expansiune);
- piesa bucala;
- mască faciala, pentru adulți și copii;
- trusă pentru farmacoterapia de urgență - adrenalina injectabila, corticosteroizi cu Administrare p.o. si
parenteral, antihistaminic H1 cu instalare rapida a efectului, antihistaminic H2 salbutamol (pentru administrare
inhalatorie); branule, perfuzoare, seringi, solutii perfuzabile;
- pulsoximetru;
- nebulizator;
- spirometru si/sau peakflowmetru, dupa caz;
- reactivi pentru testare alergologica, lantete pentru testare prick, camere pentru testare patch, seringi si ace
adecvate pentru testare intradermica, si alte materiale pentru testare alergologica, dupa caz.
2. Anatomie patologică
Dotare:
a) Pentru compartiment de citotopatologie:
Utilități:
- instalație de apă curentă.
Mijloace fixe:
- centrifugă, cytospin;
- balanță analitică;
- microscop cu mărire x4, x10. x20. x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);
- trusă pentru efectuarea puncțiilor cu ac fin și consumabile (puncții glandă mamară, limfoganglioni, tiroidă, etc);
- frigider;
- instalație de purificare a aerului și evacuare a noxelor;
- computer;
- histotecă.
Consumabile:
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Dotare:
- tensiometru;
- stetoscop;
- termometru;
- spirometru;
- negatoscop;
- opțional: trusă de puncție pleurală, ace pentru biopsie;
- colaborare directă cu cabinet de radiologie, CT, laborator clinic și microbiologic;
- acces la investigație bronhoscopică.
- pulsoximetru
- computer cu cititor de CD si program de citire DICOM
- trusă de urgență;
Optional: aspirator.
Observații: - colaborare cu un serviciu de urgență.
42. Psihiatrie
Dotare:
- tensiometru;
- ciocan reflexe;
- termometru;
- centimetru;
- eprubete diverse.
43. Psihiatrie pediatrică
Dotare:
- trusă de intervenție de urgență;
- ciocan reflexe;
- negatoscop;
- oftalmoscop;
- tensiometru;
- stetoscop;
- diapazon;
- dinamometru;
Opțional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.
44. Radiologie
Dotare:
a) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Radiologie Convențională
- aparat de radiografie digitală sau cu sistem de digitizare sau
- aparat de mamografie sau
- aparat de radiografie dentară sau ortopantomograf sau cone beam CT sau
- aparat de radioscopie și radiografie digitală;
- obiecte anexe prevăzute de lege pentru autorizarea de funcționare: geam de sticlă plumbată, ecrane și șorțuri
protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiații ionizante;
- soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor - capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru
studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;
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- instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare
de substanță de contrast iodată): trusă de intubatie, sursă de oxigen, defibrillator cardiac;
Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.
b) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Ecografie
- ecograf cu specificații minime: Doppler pulsat și color;
- Transductor de uz abdominal cu bandă de frecvență minim între 3 și 5 MHz;
- Transductor de țesuturi moi superficiale cu bandă de frecvență minim între 6 și 10 MHz;
- soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: videoprinter sau inscriptor CD/DVD sau imprimantă
dedicată pentru studii imagistice sau solutie software de livrare electronică a imaginilor.
c) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Computertomografie (CT)
- aparat de computertomografie (CT);
- seringă automată de injectare a substanței de contrast cu dublă cale;
- obiecte anexe prevazute de lege pentru autorizarea de funcționare: geam de sticlă plumbată, ecrane și șorțuri
protectoare, sistem de înregistrare a dozei de radiații ionizante;
- soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare și eliberare a rezultatelor și
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru
studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;
- trusă de intubație;
- sursă de oxygen;
- defibrilator cardiac;
Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.
d) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Imagistică prin Rezonanță Magnetică (IRM)
- aparat de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM);
- seringă automată de injectare a substanței de contrast (doar pentru unitățile care își asumă efectuarea de
examinări cu injectare de contrast);
- soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru
studii imagistice sau soluție software de livrare electronică a imaginilor;
- instrumentar de urgență (necesar doar pentru cabinetele care își asumă efectuarea de examinări cu injectare
de substanță de contrast): trusă de intubație, sursă de oxigen, defibrilator cardiac;
Observație: colaborare cu un serviciu de urgență.
e) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Osteodensitometrie
- Osteodensitometru DXA;
- cântar;
- taliometru.
f) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală - Consultații Imagistice:
- soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor,
Observație:
- nu necesită dotare medicală de specialitate;
- consultațiile imagistice (a doua opinie și teleradiologie) se pot asocia cu oricare dintre celelalte variante de
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organizare a cabinetului de radiologie imagistică medicală.
g) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistică Medicală cu servicii complexe - reprezintă cabinetul care oferă
servicii complexe de imagistică, ce constau din combinarea serviciilor oferite de oricare dintre variantele a) - f)
de mai sus.
Observație: dotarea minimă a unui cabinet de radiologie - imagistică medicală cu servicii complexe constă din
îndeplinirea cumulativă a dotării minime necesare pentru fiecare serviciu individual oferit (variantele a) - f) de
mai sus), iar în această situație,este necesară indeplinirea doar o singură dată a următoarelor cerințe de
dotare:
- soluție informatică hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;
- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare și eliberare a rezultatelor și
- sistem de furnizare a imaginilor medicale către pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimantă dedicată pentru
studii imagistice sau solutie software de livrare electronică a imaginilor.
45. Recuperare, medicină fizică și balneologie
Dotare:
- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
- negatoscop;
- aparat curenți diadinamici sau aparat curenți de joasă frecvență-impulsuri etc.;
- aparat curenți interferențiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;
- aparat terapie cu ultrasunete;
- dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.);
- termometru;
- ciocan reflexe.
46. Reumatologie
Dotare:
- tensiometru;
- stetoscop;
- negatoscop;
- goniometru;
- cântar pentru adulți;
- ciocan reflexe;
- centimetru.
47. Sănatate publică
Dotare:
- scaun, birou;
- calculator sau laptop;
- imprimantă multifuncțională;
- acces la internet;
- program de analiză statistică;
- masă pentru întâlniri și scaune aferente;
- dulap pentru depozitare documente;
- stetoscop și tensiometru;
- cântar adulți;
- taliometru;
- optotip.
48. Stomatologie
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