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Serviciul Nursing
Asistentă medicală majoră
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Dispecerat
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Serviciul republican „AVIASAN”

Serviciul securitatea
internă
* se crează în baza Ordinului directorului, la necesitate; nu sunt acoperite cu state de personal;

** numărul laboratoarelor urmează a fi stabilit ce comun cu AŞM.

Depozit central

Laborator ştiinţific **

