Structura organizatorică a Institutului de Gerontologie şi
Geriatrie “Ana Aslan”

Structura Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan” este aprobată de
Ministerul Sănătăţii prin Ordinul nr. 17 din 2011. Structura organizatorică se poate modifica
prin Ordin de ministru.
A. SEDIUL DIN BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. CĂLDĂRUŞANI NR.9:
-Secţia I……………………………………….64 paturi
-Secţia II………………………………………64 paturi
-Secţia III……………………………………..64 paturi
-Secţia IV - clinică…………………………...54 paturi
din care:
-compartiment de psihogeriatrie………13 paturi

-Farmacie
-Laborator analize medicale
-Laborator radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru la Otopeni şi în ambulatoriul
de specialitate al Institutului
-Compartiment explorări funcţionale
-Compartiment anatomie patologică, morgă prosectură
-Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie
-Serviciu de statistică şi informatică medicală cu puncte de lucru la Otopeni şi în ambulatoriul
de specialitate al Institutului
-Compartiment de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
Ambulatoriul integrat al Institutului cu cabinete în specialităţile:
- geriatrie şi gerontologie
- oftalmologie
- psihiatrie
- cardiologie
- neurologie
- cabinet de osteodensitometrie
B. SEDIUL DIN OTOPENI:
Secţia I…………………………………………83 paturi
Secţia II…………………………………………83 paturi
Secţia III……………………………………84 paturi
Secţia IV…………………………………... 84 paturi
Total:

…………………………………... 580 paturi

Farmacie
-Laborator analize medicale
-Compartiment radiologie şi imagistică medicală ca punct de lucru al laboratorului Institutului
-Laborator recuperare,medicină fizică şi balneologie
-Cabinete pentru consultaţii : ORL, oftalmologie
-Cabinet de osteodensimetrie
C. ACTIVITATE DE CERCETARE
- Secţia biologia îmbătrânirii:
- laborator cercetare-studiul biochimiei, metabolismului
farmacodinamicii tisulare
- colectiv de cercetare biologie celulară şi moleculară
- colectiv de imunologie
- laborator de evaluare a vârstei biologice
- Laborator de cercetare gerontologie socială

intermediar

şi

al

D. CABINETE CONSULTAŢII EXTERIOARE
- Hotel "Termal"
- Hotel "Roman"
- Hotel "Mangalia"
- Hotel "Efosan"

-Felix
-Herculane
-Mangalia
-Eforie Nord

E. AMBULATORIU DE SPECIALITATE CU SEDIUL ÎN BUCUREŞTI, STR.
SPĂTARULUI NR.15
-Cabinete geriatrie şi gerontologie
-Cabinet medicină internă/gastroenterologie
-Cabinet neurologie/recuperare, medicină fizică şi balneologie
-Cabinet oftalmologie
-Cabinet urologie/dermatovenerologie
-Cabinet O.R.L.
-Cabinet dermatovenerologie
-Cabinet gastroenterologie
-Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament)
-Compartiment radiologie şi imagistică medicală ca punct de lucru al laboratorului Institutului
-Laborator de analize medicale
-Compartiment explorări funcţionale
-Compartiment fişier,statistică şi informatică medicală
F. APARAT FUNCŢIONAL

