
Asistenţa medicală ambulatorie constă în: 

 stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de 

la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie 

contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care nu a necesitat internare în regim 

continuu sau de zi; 

 monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la 

controalele programate, la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la 

medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie 

contractuală cu casa de asigurari de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost 

internaţi; 

 consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în 

alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective, 

acestea fiind prioritare; 

 consultațiile de GINECOLOGIE, CARDIOLOGIE, OFTALMOLOGIE, ORL, 

DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE, ONCOLOGIE se 

asigură prioritar pacienților internați  

 

1.ECHIPA MEDICALĂ 

Medici: 

 Diana Felicia COLEȘ, medic primar endocrinologie, medic specialist diabet zaharat, 

nutriție si boli metabolice, competență Ecografie endocrină, medic coordonator, contract 

CASMB S0872 

 Amalia RITIVOIU, medic primar endocrinologie, contract CASMB S0872 

 Ancuța Augustina GHEORGHIȘAN GĂLĂȚEANU, medic primar endocrinologie, 

Conferentiar Universitar 

 Ileana NIȚU, medic specialist cardiologie, contract CASMB S0872 

 Daniela ALEXANDRESCU, medic primar oftalmologie 

 Iulia Marina SABARU, medic primar ORL  

 Roxana VIAȘU, medic specialist ginecologie 

 Teodor Ionut CONSTANTIN, medic specialist oncologie, contract CASMB S0872 

 Iulia Mirela GRIGORE, medic specialist diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, 

contract CASMB S0872 

 Elena Emanuela BRAHA, medic primar genetica medicala, contract CASMB S0872 

Toți medicii endocrinologi din cadrul Institutului Național de Endocrinologie oferă 

consultații în Ambulatorul Integrat al spitalului, cu programare prealabilă. 

Psiholog clinician: 

 Mirela MAFTEI 



Asistente: 

 Monalisa MARIA - asistent medical principal, asistent coordonator 

 Adriana Maria PAPA - asistent medical, spitalizare de zi 

 Loredana Stefania SIMINCIUC - asistent medical, spitalizare de zi 

 Elena SOARE - asistent medical, spitalizare de zi 

 Andreea Mihaela BRATIANU- asistent medical, cabinet Endocrinologie 

 Elena Oana MATINCA- asistent medical, cabinet Endocrinologie 

 Lacramioara Ani AMARIEI - asistent medical, cabinet Oftalmologie  

 Georgeta CONSTANTINESCU- asistent medical cabinet Cardiologie  

 Raluca POSTOACA - asistent medical, cabinet ORL 

 

Contact Cabinet Recoltari: 021/317 20 41- interior 161 

Programări consultații endocrinologie:  

021/3172041- interior 145; 0739919967; ambulator@parhon.ro 

  

2. SERVICII MEDICALE 
Ambulatoriu integrat are în structura sa: 

 cabinete de endocrinologie adulti 

 cabinet de endocrinologie pediatrica  

 cabinete medicale în specialităţile: 

o ginecologie 

o cardiologie 

o oftalmologie 

o ORL 

o diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 

o oncologie 

o genetica medicala 

 cabinet psihologie  

 cabinet Ecografie Endocrina 

 cabinet Recoltari 

Cabinetele de endocrinologie asigură: 

 consultaţiile pentru pacienţii adulţi şi copii, care se prezintă cu trimitere de la medici 

specialişti endocrinologi, medici de familie sau de la alţi medici specialisti, cu 

programare; 

 consultatii cu plata, la cerere, cu programare; 

 ecografie de regiune cervicala anterioara 

 diagnosticul si monitorizarea in ambulator a afectiunilor endocrine; 

 prescrierea de investigatii paraclinice si imagistice;   

 eliberare de retete compensate si concedii medicale; 
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 recomandare de internare; 

 acordarea primului ajutor pentru cazurile de urgenţă endocrină şi internarea lor în secţiile 

institutului care preiau urgenţele, conform planificării; 

 îndrumarea cazurilor neendocrine către alte unităţi sanitare; 

 

Cabinetul de ginecologie asigură: 

 examenele ginecologice şi senologice pacientelor internate, necesare diagnosticării şi 

urmăririi evoluţiei afecţiunilor endocrino-ginecologice şi complicaţiile acestora; 

 diagnosticarea afecţiunilor endocrino-ginecologice pediatrice; 

 diagnosticarea precoce a maladiilor neoplazice ginecologice şi senologice; 

 tratamentul de urgenţă şi cronic al pacientelor internate; 

 monitorizarea pacientelor cu patologie endocrino-ginecologică, rămase în evidenţa 

institutului; 

 controlul periodic al personalului feminin din institut; 

 valorificarea ştiinţifică a materialului rezultat din activitatea clinică, pentru temele de 

cercetare ştiiţifică ale institutului; 

 îndrumarea ştiinţifică a medicilor tineri în cadrul programului de specializare şi 

perfecţionare în patologia endocrino-ginecologică. 

Cabinetul de cardiologie asigură: 

 evaluare cardiologică: consult, EKG, ecocardiografie pentru pacienții internați in secțiile 

clinice, prioritate având urgențele; 

 stabilirea conduitei terapeutice adecvate în cazul afecțiunilor cardiovasculare asociate 

patologiei endocrine: 

 HTA secundară endocrină 

 Tulburări hidroelectrolitice 

 stabilirea riscului cardiovascular asociat terapiei de substituție hormonală, respectiv 

terapiei cu bisfosfonați pentru paciente în postmenopauză; cât și pentru pacienții 

oncologici aflați în tratament cu inhibitori de tirozin-kinază 

 monitorizare ecocardiografică, după caz 

 consult pre-operator și monitorizare postoperatorie 

 consultul pacienților cu afecțiuni tiroidiene, în vederea administrării dozei de radioiod 

 diagnostic și tratament pentru pacienții care au venit la control programat, cu bilet de 

trimitere de la medicul de familie sau de la un alt medic în relație contractuală cu Casa 

de Asigurări de Sănătate 

 

Cabinetul de oftalmologie asigură: 

 consultaţiile oftalmologice pacienţilor internaţi sau consultaţi în cabinetele de 

endocrinologie; 

 consultaţiile oftalmologice periodice pacienţilor monitorizaţi în evoluţia bolii; 



 diagnosticarea afecţiunilor oftalmologice în contextul celor endocrine şi complicaţiile 

acestora; 

 tratamentul local oftalmologic specific şi tratamentul sistemic, în colaborare cu medicul 

curant; 
 controlul periodic al personalului din Institut. 

Cabinetul ORL asigura: 

 evaluarea pacientilor internati in vederea diagnosticarii si/sau tratamentului afectiunilor 

rinosinusale, faringiene, laringiene, otice, vestibulare (tulburari de echilibru) asociate 

bolilor endocrine prin:  

-rinoscopie anterioara  

-rinoscopie posterioara  

-bucofaringoscopie 

-laringoscopie indirecta  

-examen clinic vestibular  

-examen clinic al nervilor cranieni  

-examen fibroscopic nazo-faringo-laringian. 

 evaluarea preoperatorie a pacientilor cu indicatie chirurgicala a afectiunilor 

tiroidiene/paratiroidiene pentru decelarea unor patologii cu impact direct asupra evolutiei 

postoperatorii, precum si diagnosticul precoce, monitorizarea si tratamentul pacientilor 

cu complicatii postoperatorii (disfonie, tulburari de deglutitie si respiratorii).  

Cabinetul de oncologie asigura: 

 prescrierea de investigatii pentru diagnosticul, stadializarea si monitorizarea pacientilor 

cu afectiuni oncologice (CT, RMN, PET-CT, examene histopatologice, mamografii, 

scintigrafie, analize de sange etc.); 

 prescrierea tratamentelor oncologice specifice pentru pacientii cu tumori solide 

(neoplasme de tiroida, tumori neuroendocrine, tumori suprarenaliene, neoplasme 

mamare in curs de hormonoterapie); 

 luarea in evidenta a pacientilor cu afectiuni oncologice nou-diagnosticate; 

 intocmirea si eliberarea de referate medicale necesare pentru comisiile de pensionare, 

 expertiza capacitatii de munca si incadrare in grad de handicap; 

 eliberare de concedii medicale pentru pacientii cu afectiuni oncologice; 

 eliberare de retete cu regim special pentru medicatia necesara in terapia durerii. 

 

Cabinetul de Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice asigura 

 consultațiile de diabet pacienților internați pe secțiile de endocrinologie sau chirurgie 

endocrină sau consultați în cabinetele de endocrinologie, prioritare fiind urgențele 

 consultațiile de diabet pacienților din ambulatoriu care vin cu bilet de trimitere catre 

diabet boli nutritie boli metabolice (CAS/plata) 



 examinarea imediată a bolnavilor și stabilirea diagnosticului, instituirea tratamentului 

adecvat, inițiere insulinoterapie, ajustare schemă tratament 

 consultații obezitate, dislipidemii, hipoglicemii 

 consiliere nutriție, dietoterapie 

 evaluare complicații acute/ cronice ale DZ 

 efectuare indice glezna-brat 
 

Cabinetul de genetică medical asigură  

 consultații de specialitate pecienților cu patologie endocrină cu componentă genetică 
(diagnostic, tratament individual, prognostic, sfat genetic). 

 

Cabinetul de psihologie asigură: 

 diagnostic, evaluare clinică, monitorizare și intervenție psihologică; 

 consiliere psihologică individualizată evaluarea şi consilierea experiențial unificatoare a 

copilului, adultului, cuplului şi familiei; 

 investigarea și diagnosticul tulburărilor psihice și a altor condiții de patologie care 

implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice. 

  

Acte necesare prezentarii la cabinet 

 Bilet trimitere de la medicul de familie; 

 Copie act identitate; 

 Card de sanatate. 

 Adeverinta de salariat – doar pentru cei care necesita eliberarea Concediu Medical 


