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SCOP: Consultația pacientului are ca scop identificarea semnelor clinice obiective si subiective 
ale bolii in vederea stabilirii unui diagnostic precum si recomandarea unui tratament corespunzător.

DOMENIU de aplicare:
Consultația in medicina specializată la nivel ambulator se acordă persoanelor asigurate fără 

restricții în cabinetele medicilor specialiști atunci cînd suferințele pacientului, fac parte din unul sau 
mai multe, din următoarele domenii(ramuri) ale medicinei, maturi/copii cu trimitere de la medicul 
de familia din teritoriu:
- bolile aparatului respirator
- boli digestive si hepatice
- boli reumatismale
- boli cardiace si ale aparatului circulator
- boli ale rinichilor si vezicii urinare
- boli de colagen
- boli hematologice
- stări febrile prelungite
- scădere în greutate
- reacții alergice
- boli chirurgicale
- boli oncologice
- boli narcologice
- boli dermatovenerologice
- boli oftalmonologice
- boli infecțioase
- traume și boli ortopedice
- boli obstetricoginecologice
- boli ftiziopulmonologice
- investigații paraclinicefde laborator - clinico-biochimice și bacteriologice, imagistice, endoscopice)
- testarea benevolă la HIV/SIDA și hepatitele virale
- controlul medical profilactic.

Restricții
în domeniul oncologic un se indică diagnoza definitivă și recomandări de tratament la depistarea 

primară a malformațiilor.
La prezentarea directă a persoanei asigurate la medicul specialist de profil, cu excepția cazurilor 

maladiilor indicate în Anexa nr.2 la Programul unic, cheltuielile pentru serviciile medicale prestate 
sunt achitate de pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea și modul de a beneficia de 
servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra 
plată în documentația medicală.

RESPONSABILITĂȚI:
Pentru buna desfășurare a întregii proceduri in consultația de medicină specializată sunt necesare 

următoarele persoane:

Medicul specialist este responsabil cu aspectele principale ale consultației: anamneza, 
diagnostic, tratament si decide ce explorări sunt necesare in fiecare caz.
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Asistenta medicala de cabinet are responsabilitatea pregătirii cabinetului pentru 
consultatie,precum si ajutarea medicului in procesul consultației:

- inregistreaza pe calculator sau în documentația medicală și printează buletinele ecografice
- execută toatele procesele și procedurile pentru efectuarea manoperelor medicale specifice în 

cadrul asistenței medicale de ambulator
- inregistreaza date in registrul de consultații sau scrie bilete de trimitere forma 027/e și 

formularele de evidență în dispensarizare după profil.
Toate aceste activitati sunt executate la indicația medicului internist.

Documente de referința:
• Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 PROGRAMUL UNIC al asigurării 

obligatorii de asistență medicală;
• Normele Metodologice de Aplicare a Programului Unic aprobate anual
• Fișele de post a medicului specialist:
• Legea ocrotirii sănătății Nr.411-XII din 28.03.1995;
• Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală Nr.l585-XII din 27.02.1998;
• Legii nr. 263 din 27.10. 2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului;
• Legii nr. 264 din 27.10. 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
• Protocoalele Clinice instituționale pe profiluri;
• Ordinul comun al MS si CNAM nr. 198_86-A din 17.03.2014;
• Ordinul 828 din 31.10.2011 Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală 

primară.
Definiții

Anamneză = chestionarea pacientului în legătură cu debutul, istoricul și evoluția 
bolii pînă în momentul prezentării la consultație;

Examen clinic = observarea semnelor clinice ale bolii și examinarea pacientului pe aparate și 
sisteme;

Investigații paraclinice = analize de laborator, imagistice sau funcționale,- altele dacît probele 
clinice;

EEG = electroencefalograma;
PE = potențiale evocate;
EMG = electromiograma;
CT = tomografie computerizată;
IRM = imagistica prin rezonanața magnetică;
SN = sistem nervos;
ROT = reflexe osteotendinoase;
CNAS = COMPANIA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE;
CNAM = compania națională de asigurări în medicină;
TA = tensiune arteriala;

6.DESCRIEREA PROCESULUI
1. Asistența medicală specializată de ambulator, în cazul maladiilor și stărilor menționate în 

pct.5 al Programului unic, se acordă persoanelor de către medicul specialist de profil împreună cu 
personalul mediu încadrat în realizarea actului medical și include toate activitățile, inclusiv 
organizator-metodice, ce țin de competența specialistului și a personalului respectiv și sînt 
prevăzute în actele normative ale Ministerului Sănătății.

2. Specialistul de profil acordă următoarele tipuri de servicii medicale:
a) consultație medicală pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie;
b) consultație medicală în caz de urgențe, care permit adresarea direct la medicul specialist de 
profil, Iară bilet de trimitere;
c) consiliere pre - și post test (fără costul testului) în cadrul serviciilor de testate voluntară și 
confidențială la infecția HIV și hepatite virale В, C, a solicitanților, inclusiv a gravidelor în prima și 
a doua jumătate de sarcină, în conformitate cu actele normative în vigoare;
d) consultație medicală în cadrul comisiilor de expertiză narcologică cu scop de diagnostic, 
tratament, aprecierea tacticii medicale, recomandări privind supravegherea medicală în dinamică, 



conform actelor normative ale Ministerului Sănătății;
e) consultație medicală, consiliere psihologică și psihoterapie în cadrul centrului de reabilitare a 
persoanelor care suferă de narcomanie, potrivit condițiilor stabilite în Normele metodologice;
f) consultații de control, evidența și supravegherea medicală a persoanelor cu afecțiuni care în 
conformitate cu lista și condițiile stabilite în anexa nr.2 la Programul unic, permit prezentarea 
directă a persoanelor asigurate la medicul specialist de profil, cu organizarea măsurilor de tratament 
și recuperare necesare, transmițînd informația, inclusiv pentru evidență și supraveghere ulterioară, 
medicului de familie;
g) consultații medicale cu prescrierea investigațiilor paraclinice necesare în cazul examenelor 
medicale profilactice pentru instituțiile medico-sanitare publice, de învățămînt și întremare 
(bugetare), conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătății;
j) consultații medicale cu prescrierea investigațiilor paraclinice necesare recruților în cadrul 
comisiilor medicale militare, în modul stabilit de actele normative aprobate de Ministerul Sănătății, 
în comun cu Ministerul Apărării;
1) participarea, în comun cu medicul de familie, la controalele profilactice pentru depistarea 
precoce a patologiilor.

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie 
cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

3. Consultația medicală (prezentarea pacientului la medicul specialist de profil în caz de o 
anumită afecțiune sau maladie, în vederea stabilirii diagnosticului și tratamentului) include:
a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialității respective, stabilirea 
protocolului de investigații, prescrierea și recomandarea lor și/sau interpretarea rezultatelor 
investigațiilor și a analizelor de laborator necesare, efectuate la trimiterea, în modul stabilit, de către 
medicul de familie și/sau medicul specialist de profil, în vederea stabilirii diagnosticului;
b) unele manopere specifice necesare care urmează a fi efectuate (indicate) pacientului de către 
medicul specialist de profil conform specialității respective;
c) stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igienico- dietetic, 
inclusiv recomandarea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență 
medicală pentru prescriere de către medicul de familie, precum și familiarizarea pacientului cu 
măsurile terapeutice și profilactice;
d) recomandații pentru tratament, reabilitare medico-socială și supraveghere în dinamică de către 
medicul de familie.

4. Consultația de control (prezentările ulterioare ale pacientului la același medic specialist în 
baza aceluiași diagnostic pînă la vindecare sau stabilizarea stării) se acordă:
a) în cazul efectuării unor manopere terapeutice sau aplicării unor tratamente stabilite de medicul 
specialist ce necesită prezentarea repetată a pacientului la cabinetul medical sau pentru urmărirea 
evoluției tratamentului pacientului prin prezentări programate de medicul specialist de profil;
b) după o intervenție chirurgicală sau ortopedică pînă la vindecare, cu efectuarea pansamentului 
plăgii, a manoperelor chirurgicale impuse de unele complicații minore, scoaterea firelor, înlăturarea 
pansamentului ghipsat, în baza recomandărilor medicului curant din spital, indicate în formele de 
externare a pacientului din spitalul respectiv; pentru afecțiunile ce permit prezentarea directă la 
medicul specialist de profil, fără bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei 
periodicități stabilite de medicul specialist de profil sau ori de cîte ori apar complicații sau 
decompensări ale afecțiunii respective.

Consultația medicală de specialitate cuprinde:
Anamneza - în cadrul careia pacientul este chestionat în legătură cu debutul suferințelor (brusc 

sau treptat), descrierea simptomelor, factorii care le agraveaza sau le reduce, periodicitatea 
manifestărilor, tratamente deja administrate, factori ereditari.. .etc.

Examenul clinic general - pe aparate si sisteme;
Examenul clinic specific - specialității de medicina specializată prin inspecție, palpare, percuție, 

auscultatie sau specific suferinței respective, de exemplu dacă se suspectează o afecțiune pulmonară 
se face auscultația plămînului folosind stetoscopul;

Masurarea TA - se face folosind un tensiometru si un stetoscop;
Manevre specifice - de ex: Dacă se suspectează litiaza renală se execută manevra Giordano 

bilaterală.
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Examenul ecografic - se decide oportunitatea efectuării lui de către medicul internist examinator 
în funcție simptomatologică si diagnosticul fiecărui caz.

Stabilirea tipurilor de examinări paraclinice (EKG. oscilometrie, ecografie, radiografii, 
endoscopie, laborator, CT,..ETC) de la caz la caz;

Interpretarea explorărilor si analizelor de laborator efectuate de pacient;
Stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igienodietetic.
Instruirea pacientului în legătură cu administrarea tratamentului, efectelor lui și în legătură cu 

măsurile profilactice.
Consultația de control - se acordă pentru interpretarea rezultatelor investigațiilor recomandate și 

stabilirea dignosticului sau pentru urmărirea evoluției bolii.
Consultaia persoanei neasigurate de către medicul specialist de profil se efectuează contra plată 

(cu excepția cazurilor social - condiționate cu impact major asupra sănătății publice tratate în cadrul 
asistenței specializate de ambulator și în condiții de staționar include:

a) tuberculoza;
b) psihozele și alte tulburări mentale și de comportament;
c) alcoolismul și narcomania;
d) afecțiunile oncologice și hematologice maligne confirmate;
e) HIV/SIDA și sifilisul;
fj hepatita virală acută A, botulismul, meningitele și meningoencefalitele virale, bacteriene și 

parazitare, gripa pandemică, varicela, rujeola, leptospiroza, malaria, febra tifoidă și paratifoidă, tifos 
exantematic, holera, tetanosul, antraxul, bruceloza, febrele hemoragice, febra Q, parotidita 
epidemică, rabia, trihineloza, pesta, iersinioza, tularemia, difteria, poliomielita, rubeola), conform 
tarifului stabilit în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată 
de către instituțiile medico-sanitare publice, precum și pentru serviciile acoperite din fondurile 
asigurării obligatorii de asistență medicală, prestate de instituțiile medico-sanitare publice și cele 
private, în casa instituției medico-sanitare cu eliberarea bonului de plata.

Pachetul minimal cuprinde servicii medicale de urgența și se acordă în situația în care 
pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
A. Chirurgie, inclusiv chirurgie infantilă: consultația și terapia chirurgicală în caz de: 
panariciu; flegmoane superficiale; abces; furuncul; hidroadenită; serom posttraumatic; arsuri termice 
<10%; leziuni externe prin arsuri chimice <10%; hematom; edem dur posttraumatic; plăgi tăiate; 
plăgi înțepate; degerături (gradele T și TT); flebopatii varicoase superficiale; rupturilor pachetului 
varicos; adenoflegmon; supurații postoperatorii;
consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic (polinevrita, supurații, microangiopatie); 
consultație și terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) în caz de afecțiuni mamare superficiale; 
unghii incarnate; granulom ombilical; abces perianal; fimoză (decalotarea, debridarea);
consultația și terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) în caz de: polip rectal procident 
(extirpare); tumori mici, chisturi dermoide și lipoame neinfectate; recoltarea unui produs patologic 
sau material pentru biopsie; administrarea intravenoasă de medicamente.
B. Dermatovenerologie:
consultația și tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie, excizie, sutură, pansament); 
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune; crioterapia/leziune;
recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie.
C. Hematologie:
puncție-biopsie osoasă cu amprentă; puncție cu aspirație de măduvă osoasă.
D. Obstetrică și ginecologie:
consultația gravidelor și cuplurilor cu riscuri în sănătatea reproducerii în cadrul secțiilor consultative 
ale centrelor perinatologice și recoltarea secreției vaginale; recoltarea secreției mamelonare; 
colposcopie și/sau vulvoscopie, histeroscopie diagnostică; histeroscopie cu biopsie; inserarea și 
înlăturarea steriletului;
recomandarea unui produs de contracepție, inclusiv ablația unui polip sau fibrom cervical; conizația 
cu ansă diatermică sau cu bisturiul;
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manopere de mică chirurgie pentru abces și/sau chist vaginal sau Bartholin cu marsupializare, 
polipi, vegetații vulvă, vagi, col;
tratamente locale: badijonaj, lavaj*; recoltare pentru test Papanicolau; extracție de corpi străini; 
recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie; extracție catamenială.
E. Oftalmologie:
consultația oftalmologică cu explorarea funcției aparatului lacrimal, determinarea acuității vizuale, 
prescrierea corecției optice, examinarea digitală a tensiunii oculare, examinarea motilității oculare, 
examen în lumină difuză; biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia; determinarea refracției 
(skiascopie, refractometrie, autorefractometrie*, astigmometrie);
explorarea cîmpului vizual (perimetrie); explorarea funcției binoculare (test Worth, Maddox, 
sinoptofor), examen diplopic; tonometrie; proba provocare; oftalmodinamometrie; extracția corpilor 
străini;
tratamentul chirurgical al unor afecțiuni ale anexelor globului ocular (salazion, tumori benigne care 
nu necesită plastii întinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plăgi); tratamentul chirurgical al 
pterigionului; abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicații; tratament cu laser la polul 
posterior; tratament cu laser la polul anterior; tratament ortoptic/ședință; biometrie;
injecție subconjunctivală, retrobulbară de medicamente; recoltarea unui produs patologic sau 
material pentru biopsie,
F. Otorinolaringologie:
consultația ORL: examenul clinic general, examenul fizic local (inspecția și palparea bidigitală) al 
organelor ORL, narinoscopia, rinoscopia anterioară, orofaringoscopia, otoscopia, rinoscopia 
posterioară, hipofaringoscopia și laringiscopia.
Alte manopere diagnostice: otoscopie optică;
explorarea funcției respiratorii a nasului; investigația funcției olfactive; bilanțul fonator; 
explorarea funcției tubei auditive;
examenul funcției auditive;
prelevarea culturilor pentru examen bacteriologic; 
biopsia organelor ORL;
ecografia sinusurilor paranazale; 
fibroscopia organelor ORL.
Manopere terapeutice:
lavaje (nazal, auricular, amigdalian); 
badijonajul mucoasei organelor ORL;
extragerea corpilor străini nazali, auriculari, faringieni; 
tamponamentul anterior și posterior;
puncția sinusului maxilar; 
drenarea sinusului maxilar;
terapeutica traumatismelor organelor ORL;
deschiderea hematoamelor și colecțiilor purulente ale organelor ORL; elecrocauterizarea cornetelor 
nazale inferioare,
G. Ortopedie-traumatologie:
consultația și tratamentul ortopedic (inclusiv înlocuirea ghipsului dacă este necesar) în caz de: 
luxație, entorsă sau fractură a antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, 
tarsiene, metatarsiene și falangei; entorsă sau luxație a patelei, umărului; disjuncție acromio- 
claviculare; fractură a gambei, coastelor, claviculei, humerusului. scapulei; ruptură a tendoanelor 
mari Achilian, bicipital, cvadricipital; leziuni de menise; instabilități acute de genunchi; rupturi 
musculare; fractură a femurului: luxație, entorsă, fractură de gambă cu aparat cruropedios; 
tratamentul scoliozei, hifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare, artrozei, osteocondropatiei, 
deformațiilor membrelor;
consultația și tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la nivelul scafoidului tarsian, 
semilunar, cap metatarsian II sau III etc.;
consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielită, osteită) la falange; consultații de control 
postoperatorii ale tuberculozei osteoarticulare;
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consultație, examen diagnostic și tratament în displazia luxantă a șoldului în primele 6 luni; 
consultația și tratamentul piciorului deformat congenital în primele 3 luni; consultația și tratamentul 
la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg; consultația și tratamentul plăgilor contuze ale 
membrelor, fenomenelor posttraumatice: hematom, serom, edem;
recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie.
H. Urologie:
consultația de urologie, inclusiv montarea, înlocuirea și scoaterea cateterelor sau sondelor uretrale; 
consultația și terapia chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice, abscese, hematoame 
ale organelor genitale masculine; dilatația stricturii uretrale; secțiunea optică a stricturii uretrale; 
uretroscopie ambulatorie;
cateterismul uretrovezical “a demeure"’ pentru retenție completă de urină; recoltarea unui produs 
patologic sau material pentru biopsie.
I. Planificarea familiei:

> aplicarea sau înlăturarea steriletului; administrarea contraceptivelor; recoltare pentru test 
Papanicolau;

> recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie;
> eliberarea certificatelor despre starea sănătății tinerilor însurăței, cu prescrierea examenelor 

prevăzute de actele normative ale Ministerului Sănătății.
Note:

1. Serviciile medicale chirurgicale se acordă de medici în corespundere cu specialitatea 
chirurgicală.
2. în cadrul manoperelor medicale sus-menționate se asigură consumabilile necesare, 
premedicația și anestezia.

Controlul realizării prevederilor acestei proceduri se va efectua prin inițierea unui audit medical 
intern de regularitate cu emiterea raportului de audit.

Documente corespondente
1. Ordinile curente emise de MS instituționale referitor la aprobarea protocoalelor clinice, 
reglamentarea activității și raportării pe profilurile din serviciul ambulator specializat.

Documentare
S Formularul de evidență a vizitelor f-039/е;

Extras trimitere forma 27/e;
S Cartela de evidență a supravegherii pacienților dinspensarizați după profiluri;
S Registru 1-03/r registrul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală de 

ambulator;
■J Registru 1-54/r REGISTRUL despre acoperirea cheltuielilor pentru alimentație și 

transportul public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiții de ambulator a 
persoanelor bolnave cu tuberculoză (caz nou și readmis)

J Formular nr. 1-10/d DAREA DE SEAMĂ despre volumul acordat de asistență 
medicală specializată de ambulator.

Distribuire
• Centrul și secțiile consultative asistență medicală specializată;
• Medicilor specialiști;
• Consililui Calității, auditul medical intern.

MASURI DE ASIGURARE A CALITATII
-consultarea periodica a literaturii de specialitate;
-participarea medicilor si asistentelor la cursuri de educație medicala continua.simpozioane.mese 
rotunde;
-actualizarea listelor de medicamente compensate in conformitate cu legislația;
-consultarea ghidurilor de practica medicala.

Anexe
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J Formularul de evidență a vizitelor f-039/е;
S Extras trimitere forma 27/e;

Cartela de evidență a supravegherii pacienților dinspensarizați după profiluri;
S Registru 1-03/r registrul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală de ambulator;
S Registru 1-54/r REGISTRUL despre acoperirea cheltuielilor pentru alimentație și transportul 

public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiții de ambulator a persoanelor bolnave 
cu tuberculoză (caz nou și readmis)

J Formular nr. 1-10/d DAREA DE SEAMĂ despre volumul acordat de asistență medicală 
specializată de ambulator
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