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      Scopul general al funcției: 
Asigurarea asistenţei medicale în neurologie 
 
 Obligaţiunile medicului neurolog 

corespunde unui nivel profesional calificat şi să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele în domeniu; 
depisteză la timp pacienţii ce suferă de maladii neurologice; 
desfăşoară activitatea conform recomandaţiilor Protocoalelor Naţionale şi instituţionale; 
contribuie la implementarea metodelor diagnostice, terapeutice şi profilactice contemporane în 

acordarea asistenţei medicale pacienţilor, asigurînd calitatea asistenţei medicale de profil, siguranţa 
pacienţilor şi serviciilor neurologice oferite;   

planifică corect timpul de muncă, ţinînd cont de specificul specialităţii în vederea asigurării accesului 
populaţiei la serviciile neurologice programate; 

 deservește pacienţii programaţi în baza biletului de trimitere al medicului de familie, respectînd la 
maximum timpul programării; 

asigură acordarea la timp a asitenţei medicale urgente, iar în cazurile urgenţelor medicale, care pun în 
pericol viaţa pacientului, asistenţa medicală să acorde în regim continuu, pînă la stabilizarea stării sănătăţii 
şi/sau transmiterea pentru tratament în altă instituţie medicală.  

asigură spitalizarea pacienţilor în stări acute în timpul oportun;  
organizează evidenţa şi supravegherea pacienţilor cu maladii, care permit prezentarea programată 

directă la medicul specialist de profil; 
trimite pacienţii la necesitate la consultaţie medicală de alt profil, investigaţii, inclusiv de înaltă 

performanţă şi internare programată în instituţiile republicane prin intermediul CMC; 
desfăşoară conlucrarea eficientă între staţionarul de profil, serviciul specializat de ambulator şi medicii 

de familie; 
asigură consultaţia medicală conform cerinţelor Programului Unic: anamneza, examenul clinic 

general, examenul fizic specific neurologic; 
asigură întreg volumul de servicii şi manopere medicale, prevăzute de Programul Unic, conform 

diagnosticului stabilit; 
acordă calitativ tratamentul neurologic cu efectuarea procedurilor prevăzute în condiţii de ambulatoriu; 
stabilește conduita terapeutică şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, inclusiv 

recomandarea medicamentelor compensate pentru prescrierea de către medicul de familie, precum şi 
familiarizarea pacientului cu măsurile terapeutice şi profilactice; 

efectuează recomandaţii pentru tratament, reabilitare medico-socială şi supraveghere de profil în 
dinamică de către medicul de familie; 


