
ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE   

In cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf.Apostol Andrei 

“ puteti beneficia de următoarele servicii medicale: 

a. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 

• consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 

• anamneză, examen clinic şi tratament in limita competentei  

b. Consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cornice 

• anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, 

stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 

analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau 

a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 

• unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 

• stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-

dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 

• recomandare pentru dispozitive medicale, după caz; 

• bilet de internare, după caz; 

• bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz; 

• bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, după caz; 

• eliberare de concediu medical, după caz 

• urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit la externarea diin spital 

• efectuarea unor manevre terapeutice 

• după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea 

firelor, scoaterea ghipsului. 

c. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice 

• anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, 

stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 

analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau 

a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; 

• unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; 

• stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-

dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; 

• recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz; 

• recomandare pentru dispozitive medicale, după caz; 

• evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei 

bolnavilor cu afecţiuni cronice 

• bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz 

• eliberare de concediu medical, după caz. 

d. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 

• examen clinic, diagnostic prezumtiv, 

• trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament 

• interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator 

e. Consultaţii de planificare familială 

• consilierea femeii privind planificarea familial, 

• indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc, 



• evaluarea și monitorizarea statusului genito-mamar, 

• tratamentul complicațiilor 

f. Servicii diagnostice şi terapeutice 

• Interpretarea ecografiei generale (abdomen şi pelvis) 

• Interpretare EKG 

• urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării 

• efectuarea unor manevre terapeutice 

• după o intervenţie chirurgicală /ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea 

firelor/ghipsului 

• Investigatii medicale imagistice 

• Investigatii medicale de analize de laborator 

• Investigatii medicale functionale 

g. Servicii de sănătate conexe actului medical 

• Psihiatrie 

• evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 

• psihoterapie individual 

• consiliere psihiatrică nespecifică individuală 

• consiliere psihologică clinic 

h. Servicii de supraveghere a sarcinii și lehuziei 

• consultație pentru fiecare trimestru de sarcină și în primul trimestru de la naștere 

i. Eliberare acte medicale 

• Examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule şi a persoanelor care doresc să 

obţină permis de conducere categoria A/B 

• Certificat prenuptial (certificate de casatorie) 

• Certificat medical tip A5 (Certificat de sanatate fizica si psihica) 

• certificat portarma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


