SERVICII MEDICALE DECONTATE DE CAS PENTRU SPECIALITĂŢILE
CLINICE ÎN AMBULATORUL DE SPECIALITATE
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă
medico-chirurgicală

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru
afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale
bolilor cronice

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru
afecţiuni cronice

4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de
planificare familială
a) consilierea femeii privind planificarea
familială;
b) indicarea unei metode contraceptive la
persoanele fără risc.
c) evaluarea şi monitorizarea statusului genitomamar;
d) tratamentul complicaţiilor.
6. Servicii diagnostice şi terapeutice

FRECVENŢĂ/PLAFON
1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de
18 ani - pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 3 consultaţii/asigurat - pentru un
episod de boala - ce pot fi acordate într-un
interval de maximum 60 de zile calendaristice
de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu
diagnostic deja confirmat la externarea din spital
maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar
nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu
diagnostic deja confirmat- la externarea din
spital
1 consultaţie per persoană asigurată - pentru
fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic
suspicionată şi confirmată
4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai
serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile
prevăzute la literele a) - d)

a se vedea tabelul mai jos

Denumire procedură
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii
A. Proceduri diagnostice simple:

Specialităţi clinice care pot
efectua serviciul
respectiv

biometrie

oftalmologie

explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată)

oftalmologie

spirometrie

pediatrie

pulsoximetrie
testare cutanată la anestezice locale

pediatrie
specialități chirurgicale

examinare cu lampa Wood

dermatovenerologie

determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv
deget/braţ

diabet zaharat, nutriţie şi boli
metabolice

teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului,
testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii
discriminatorii)
recoltare material bioptic

diabet zaharat, nutriţie şi boli
metabolice, ORL

dermatovenerologie

B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie,
autorefractometrie), astigmometrie

oftalmologie

tonometrie; pahimetrie corneeană
explorarea funcţiei binoculare (test worth,
Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie

oftalmologie
Oftalmologie

foniatrie
audiogramă*)
*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.

ORL

examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)
dermatoscopie
osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete
evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii

ORL
ORL
dermatovenerologie
endocrinologie
diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice

C. Proceduri diagnostice complexe:
punctaj 40evocate
puncte (vizuale, auditive,
determinarea potenţialelor
somatoestezice)

oftalmologie, ORL

D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale
simple: de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră,
extracţie
segment anteriorpunctaj 15 puncte

oftalmologie

incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal

oftalmologie

tratamentul chirurgical al pingueculei

oftalmologie

tratamentul chirurgical al pterigionului

oftalmologie

sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;

Oftalmologie

injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente

Oftalmologie

criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală

oftalmologie

cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului

oftalmologie

tamponament posterior şi/sau anterior ORL

ORL

extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie

ORL
ORL

tratament chirurgical al traumatismelor ORL

ORL

oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare
sau diatermie

ORL

crioterapia în leziuni cutanate

dermatovenerologie

tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate
superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare,
dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv
îndepărtarea firelor, pansament)

dermatovenerologie

terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%

dermatovenerologie

terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II

dermatovenerologie

terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici <
10%

dermatovenerologie

terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular,
periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)

dermatovenerologie

terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide
sebacee, lipoamelor neinfectate

dermatovenerologie

terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid,
furunculozei

dermatovenerologie

terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal,
pilonidal)

dermatovenerologie

terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval

chirurgie generală

tratamentul plăgilor

toate specialităţile chirurgicale

E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale
complexe
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului
ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse,
chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces,
xantelasme)

Oftalmologie

tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon
periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul
nazal, othematom

ORL

extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii
superioare

ORL

electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor
cutanate/leziune

Dermatovenerologie

F. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple:
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)

pediatrie, ORL

toaleta auriculară unilateral (două proceduri)

ORL

administrare tratament prin injectarea părţilor moi
(intramuscular, intradermic şi subcutanat)

toate specialităţile

G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de
complexitate medie:
fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau
generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe)

dermatovenerologie

fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4
şedinţe)

dermatovenerologie

mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi
periarticulară

dermatovenerologie

probe de repoziţionare vestibulară

ORL

administrare tratament prin puncţie intravenoasă

toate specialităţile

infiltraţii nervoase regionale

oftalmologie, ORL

