
           

 

CENTRUL MILITAR DE SĂNĂTATE  - BUZĂU 

 

În baza art. 31 din Decretul 296/1973 Ministerul Apărării naționale a aprobat la data 

de 23 octombrie 1973 înființarea Policlinicii Militare din garnizoana Buzău, unitate aflată în 

subordinea Spitalului Militar Focşani ca anexă. Centrul Militar de Sănătate Buzău asigură 

servicii medicale în ambulatoriu. 

Obiectul principal de activitate al Centrului Militar de Sanatate Buzău îl constituie 

asigurarea asistenţei medicale specializate pentru toate persoanele care, potrivit legislaţiei în 

vigoare, beneficiază de servicii de sănătate prestate de către formaţiunile medicale din reţeaua 

Ministerului Apărării Naţionale, în timp de pace, situaţii de criză sau război, aflate în zona de 

responsabilitate. 
Centrului Militar de Sanatate Buzău colaborează cu structurile militare şi civile din 

Garnizoana Buzău şi are relaţii contractuale de servicii medicale cu Casa de Asigurări de 

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (Casa 

OPSNAJ). 

             Mijloacele prin care poate fi contactat Centrul Militar de Sănătate Buzău sunt: telefon 

0238/721603; fax 0238/711175; e-mail: smufocsani.info@gmail.com, smuf.srp@gmail.com  

și website: smufocsani.mapn.ro. 

 

CABINETUL MEDICINĂ INTERNĂ efectuează: 
 Consultație boli interne;  

 Istoricul medical al pacientului; 

 Examen clinic complet; 

 Electrocardiograma - efectuare și interpretare; 

 Masurare TA clino/ortostatism; 

 Diagnosticul bolii aterosclerotice periferice prin determinarea indexului glezna – braț 

cu ajutorul sondei Doppler; 

 Eliberare retele electronice compensate / simple si scrisori medicale; 

 Consiliere nutritionala - indicatii specifice de regim igieno-dietetic in bolile interne; 

 Interpretare ecografii generale, ecocardiografii; 

 Interpretare spirometrii. 
 

ECHIPA MEDICALĂ: 

Dr.  BUZOIU MARIA MADALINA  
Medic specialist  medicină internă, 

Medic specialist cardiologie, 

Competență ecografie generală. 
 

Telefon: 0238/721603 
 

CABINETUL OFTALMOLOGIE efectuează: 

 examinare oftalmologică; 

 prescriptie ochelari în urma determinării refracției cu autorefractometru; 

 determinarea tensiunii ocular; 

 examinare fund de ochi;    

 extracție corpi străini cornerieni și conjuctivali; 

 tratarea inflamațiilor oculare de pol anterior; 

 tratarea glaucomului.  
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DOTĂRI: 
Combină oftalmologică-autorefractometru 

                                       -tonometru non contact  

                                       -biomicroscop; 

Oftalmoscop-pentru examen fund de ochi; 

Trusa de lentile. 
 

ECHIPA MEDICALĂ: 

Dr. Maria Natalia Irina JAPIE 
Medic primar oftalmologie. 
 

Telefon: 0238/721603 
 

CABINETUL ORL efectuează: 

 Audiograma;                                                       

 Tratament nazal posterior;  

 Tratament chirurgical colectie ORL; 

 Extractie corp strain; 

 Tamponament nazal anterior; 

 Recoltare produs patologic; 

 Cura chirurgicala othematom;  

 Aerosoli;  

 Injectie transtimpanala;  

 Infiltratie terapeutica;  

 Toaleta auriculara;  

 Tratamentul plagilor. 
 

ECHIPA MEDICALĂ: 

Dr. Adriana GAVRILĂ 
Medic specialist ORL. 
 

Telefon: 0238/721603 
 

CABINETUL  DERMATOVENEROLOGIE efectuează:  

 Consultatii dermatologige; 

 Consultatii boli cu transmitere sexuală; 

 Electro cauterizări; 

 Excizie leziune cutanată; 

 Biopsie cutanată; 

 Dermatoscopie pentru diagnosticul cancerului de piele; 

 Recoltare secreție vaginală/ uretrală; 

 Recoltare Babes-PapaNicolau; 
 

ECHIPA MEDICALĂ: 
Dr. IORDACHE DANIELA  
Medic primar dermatovenerolog. 
 

Telefon: 0238/721603 
 

 

 



CABINETUL  DE PSIHIATRIE efectuează: 

 Evaluări psihologice și psihiatrice complexe în vederea precizării de diagnostic; 

 Examinări specifice în vederea efectuării fișelor medicale pentru admiterea în 

instituțiile militare, fise medicale periodice, fișe permis port armă, fișe medicale tip 

A5, adeverințe medicale; 

Cabinetul de psihiatrie dispune de capacitatea de sprijin medical a personalului militar 

care, la un moment dat, necesită intervenţie și tratament de specialitate.  
 

ECHIPA MEDICALĂ: 

Dr.Ioan DUMITRU 
Medisc specialist psihiatru, 

Doctor în Științe Medicale 
 

CABINETUL OBSTETRICĂ GINECOLOGIE efectuează: 

Ablație polip sau fibrom cervical; 

Aplicare și extragere sterilet; 

Colposcopie; 

Conizație cu ansa diatermică sau bisturiu; 

Ecografie transabdominală de pelvis; 

Ecografie transvaginală; 

Electrocauterizare col uterin; 

Extractie corp strain; 

Manevre de mică chirurgie pentru abces, chist vaginal, chist glandă Bartholin, polipi, vegetații 

vulvare și vaginale; 

Recoltare test babes Papanicolau; 

Recoltare produs patologic prin biopsie a formațiunilor tumorale vulvare, vaginale, cervicale 

și endocavitare uterine; 

Recoltare secreție mamelonară; 

Recoltare secreție vaginală; 

Tratament local-badijonaj, lavaj. 
 

ECHIPA MEDICALĂ: 

Dr.  Grațiela Elena STOICA 
Medic primar obstetrică ginecologie,   

Competență în colposcopie. 
 

Telefon: 0238/721603 
 

CABINETUL MEDICINĂ DENTARĂ execută: 

 elaborarea diagnosticului și planului de tratament în afectiunile stomatologice; 

 proceduri de pregatire pre și post protetică; 

 realizarea protezării fixe; 

 diagnostic și tratament al pacientului parodontopat; 

 profilaxie primară și secundară a bolii parodontale; 

 terapia în gingivite și forme de boală parodontală; 

 endodontie și odontologie; 

 chirurgie parodontală; 

 mica chirurgie dentoparodontală. 

 

ECHIPA MEDICALĂ: 

Dr. Valentina-Mirela TEODORESCU  
Medic specialist medicina dentară. 

Telefon: 0238/721603 



 

 LABORATORUL DE TEHNICĂ DENTARĂ efectuează: 

Reconstituiri corono-radiculare;  

Coroane și punți metalice; 

Reparatii proteze. 
 

Tehnician principal Camelia TOȘU 
 

Telefon: 0238/721603 
 

CABINETUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ efectuează 

toate serviciile medicale specifice medicinei primare.   

ECHIPA MEDICALĂ: 

 Medic primar Rodica Lucica VLAD 

 Medic specialist Lăcrămioara BALICA 
 

Telefon: 0238/721603 

 

CABINETUL MEDICINA MUNCII efectuează toate serviciile medicale 

specifice de medicina muncii. 

Medic primar Claudia BĂLĂCEANU 
 

Telefon: 0238/721603 

 

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE efectuează: 

 Homoleucograma completă- hemoglobină, hematocrit, numărătoare, eritrocite, 

leucocite, trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari;  

 Numărătoare reticulocite;  

 Numărătoare reticulocite;  

 Examen citologic al frotiului sanguine;  

 VSH; 

 Determinare a grupului sanguin ABO; 

 Determinare a grupului sanguin Rh; 

 Timp QUICK  și INR ; 

 APTT; 

 Fibrinogemie ; 

 Proteine totale serice; 

 Electroforeza proteinelor serice; 

 Uree serică; 

 Acid uric seric; 

 Creatinina serică; 

 Bilirubina totală; 

 Bilirubina directă; 

 Glicemie; 

 Colesterol seric total; 

 HDL colesterol; 

 LDL colesterol; 

 Trigliceride serice; 

 TGP; 

 TGO; 

 Gama GT; 

 Fosfataza alcalină; 



 Sodiu seric; 

 Potasiu seric; 

 Calciu seric total; 

 Calciu ionic seric; 

 Magneziemie; 

 Sideremie; 

 Examen complet de urina(sumar+sediment); 

 Ag HBs(screening); 

 Anti HCV; 

 Testare HIV; 

 ASLO; 

 VDRL sau RPR; 

 Confirmare TPHA; 

 Antigen Helicobacter Pylori; 

 Proteina C reactivă; 

 Factor rheumatoid; 

 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultura 

și identificare bacteriană; 

 Urocultura-Examen microscopic nativ și colorat, cultura și identificare bacteriană; 

 Examen coproparazitologic; 

 Depistare hemoragii oculte; 

 Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și 

identificare bacteriană; 

 Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și 

identificare bacteriană; 

 Examen bacteriologic din secretii otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură 

și identificare bacteriană; 

 Examen bacteriologic din secreții nazale - Examen microscopic nativ și colorat, 

cultură și identificare bacteriană; 

 Examen bacteriologic din secreții conjuctivale - Examen microscopic nativ și colorat, 

cultură și identificare bacteriană; 

 Examen bacteriologic din colecți purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, 

cultură și identificare bacteriană; 

 Antibiograma. 
 

ECHIPA MEDICALĂ: 

Dr. Larisa Cristina BOSTAN 
Medic primar medicină de laborator. 

Chimist principal Victorița VASILE 
 

Telefon: 0238/721603 
 

LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ 

MEDICALĂ 
DOTĂRI:  

 Aparat radiologic Opera T 90 

- funcție descopie digital; 

- funcție de grafie digitală (format electronic cât și film). 

 Ecograf  SONOSCAPE  S  50 

- ecografie generală a abdomenului; 

- ecografie endocavitară. 

 



ECHIPA MEDICALĂ: 

Mr. Dr. Petru COJOCARIU 
Șef Centru Militar de Sănătate Buzău 

Medic specialist radiolog. 
 

 


