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Grila de control pentru cabinetul de medicină dentară 
 

Documentele cabinetului 

 

Certificat de înregistrare la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale. 

Document de deţinere a spaţiuluui, în termen de valabilitate. 

Autorizaţie Sanitară de Funcţionare (ASF) :  

- Cu viza anuală.  

- Pe proprie răspundere. 

Autorizaţie de deţinere şi utilizare a substanţelor toxice. 

 

Organizarea cabinetului 

 

Semnalizarea cabinetului în zonă. 

Afişarea programului de activitate. 

Afişarea drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor. 

Afişarea tarifelor practicate. 

Există Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Regulament de Ordine Interioară. 

Se asigură comunicarea cu pacienţii (telefon fix sau mobil). 

 

Structura funcţională 

 

Sala de aşteptare : 

- Stare igienico - sanitară corespunzătoare. 

- Microclimat corespunzător. 

Cabinet : 

- Suprafaţa este corespunzătoare. 

- Dotarea cu mobilier corespunzător. 

- Dotarea cu instrumentar corespunzător. 

- Trusa de urgenţă (aparatura, materiale şi medicamente). 

- Stare igienico - sanitară corespunzătoare. 

- Microclimat corespunzător. 

Grupuri sanitare pentru pacienţi : 

- Instalaţii sanitare în stare de funcţionare. 

- Stare de igienă corespunzătoare. 

Vestiar pentru personal : 

- Număr şi amplasare corespunzătoare. 

- Dotare corespunzătoare. 

- Stare de igienă corespunzătoare. 

Administrativ : 

- Încăperi separate. 

Spaţii de depozitare : 

- Există boxa pentru ustensile şi materiale de curăţenie. 

- Există boxa pentru depozitare temporară deşeuri medicale. 

Respectă circuitele funcţionale. 

Există acces pentru persoane cu handicap motor. 
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Aparatura existentă 

 

Numărul uniturilor dentare. 

Amplasare : 

- În spaţiu închis. 

- În spaţiu semideschis. 

- În spaţiu deschis. 

Deţine documentele de provenienţă a aparatului/aparatelor. 

Există contract de service/întreţinere pentru aparat/aparate. 

Aparat radiologie dentară : 

- Există avize corespunzătoare (de amplasare şi punere în funcţiune). 

- Se respectă normele de radioprotecţie. 

 

Există marcaj CE în conformitate cu HG 911/2005 

- Aparatura. 

- Materiale sanitare. 

 

Sterilizarea şi păstrarea sterilităţii 

- Proprie. 

- Externalizată. 

- La comun. 

Există spaţiu separat pentru sterilizare. 

Aparatul de sterilizat este autorizat. 

Există instrucţiuni de lucru specifice aparatului de sterilizare afişate. 

Pregătirea preliminară a instrumentarului. 

Caietul de sterilizare este completat după fiecare şarjă de sterilizare. 

Se face etichetarea truselor şi verificarea sterilităţii. 

Se face verificarea periodică a aparatului de sterilizare. 

Existenţa unui registru în care să fie notate verificările tehnice. 

 

Norme igienico - sanitare minime obligatorii 

 

Pavimente, pereţi, tavan, suprafeţe corespunzătoare. 

Asigurarea cu apă curentă rece. 

Asigurarea cu apă curentă caldă. 

Evacuare corespunzătoare a apelor uzate. 

Respectarea normelor de gestionare a deşeurilor medicale : 

- Deşeurile se colectează separat. 

- Există recipiente corespunzătoare. 

- Există spaţiu pentru depozitarea intermediară. 

- Există contact de transport pentru deşeuri. 

- Există contract pentru incinerare. 

- Evidenţa gestionării deşeurilor medicale. 

Utilizarea materialelor de unică folosinţă. 

Asigurarea microclimatului. 

Asigurarea iluminatului. 

Asigurarea limitării zgomotului. 

Asigurarea cu materiale sanitare. 

Asigurarea cu materiale de curăţenie, dezinfectante, etc. : 

- Există dezinfectante pentru suprafeţe. 
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- Există dezinfectante pentru instrumente. 

- Există antiseptice. 

- Utilizarea de produse biocide notificate şi avizate. 

- Respectarea modului de utilizare al dezinfectantelor şi antisepticelor. 

- Respectarea concentraţiilor dezinfectantelor şi antisepticelor. 

- Respectarea ritmului de efectuare al dezinfectantelor şi antisepticelor. 

Asigurarea cu echipament de protecţie adecvat. 

Respectă precauţiunile universale de protecţie. 

Asigurarea instruirii permanente a personalului a personalului medico - sanitar privind 

precauţiunile universale. 

Există plan DDD. 

- Respectarea planului DDD. 

 

Există protocoale afişate 

- De igienă. 

- De utilizare a substanţelor dezinfectante. 

- De sterilizare. 

 

Personal incadrat 

Număr medici : 

- Există Certificat de Membru al Colegiului Medicilor Dentişti vizat anual. 

- Există asigurare de malpraxis în termen. 

Număr asistenţi medicali : 

- Există autorizaţie de liberă practică / Certificat de Membru de la Ordinul 

Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, vizat anual. 

- Există asigurare de malpraxis în termen. 

Număr personal auxiliar. 

Întreg personalul poartă ecuson. 

Există contracte de muncă pentru întreg personalul. 

Există fişe post pentru întreg personalul. 

Personalul are control medical periodic efectuat. 

 

Evidenţe specifice 

 

Registru de consultaţii. 

Registru de programări. 

Registru unic de control. 

Registru pentru reclamaţii şi sesizări. 

Registru pentru evidenţa incidentelor şi a reacţiilor adverse. 

Registru de evidenţă a stocului de substanţe toxice. 

Formulare tipizate. 

 

Respectarea Legii 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Recomandări şi măsuri. 

 


