PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate
A. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile
obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării

Nr. crt.

Denumire serviciu medical

Servicii obligatorii

Tarif pe serviciu medical
contractat cu casa de
asigurări de sănătate (lei)

1.

Ciroza hepatica – monitorizare cu proceduri de Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), Creatinina, CT
înaltă performanta la pacienții cu suspiciune de abdomen cu substanță de contrast / IRM abdomen cu
hepatocarcinom (Serviciu anual per asigurat)
substanță de contrast / Colangio-IRM

2.

Ciroză hepatică – monitorizare pacienți cu
ascită/hidrotorax

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Infecțioase), Hemograma, INR, Albumina, Glicemie,
Creatinina, Na, K, Citodiagnostic lichid puncție, Administrare
Albumina umana 20%, 100 ml

258,39 lei

3.

Ciroză hepatică virală - monitorizare și
prescriere tratament antiviral****) (Serviciu
lunar per asigurat)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Infecțioase), Hemograma, INR, TGO, TGP, Albumina,
Glicemie, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Creatinina, Na,
K

121,80 lei

4.

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Hepatita cronica virala B – diagnostic (Serviciu
Infecțioase), Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Ac anti-VHD,
anual per asigurat)
Determinare cantitativa ADN VHB, Fibroscan

793,75 lei

5.

Hepatită cronica virală B fără agent delta –
Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
monitorizare tratament antiviral (Serviciu anual Infecțioase), Hemogramă, TGO, TGP, Ac Anti HBs, AgHBe,
per asigurat)
Ac anti-HBe, Determinare cantitativa ADN VHB,

470 lei

6.

Hepatită cronică virală B cu agent delta –
diagnostic (Serviciu anual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHD

391 lei

7.

Hepatită cronică virală B cu agent delta Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Monitorizarea eficienței și stabilirea continuării
Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHD
terapiei antivirale (Serviciu anual per asigurat.)

391 lei

409 lei/an

8.

Hepatita cronica virala C – diagnostic (Serviciu
anual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHC, Fibroscan

500,25 lei

9.

Boli inflamatorii intestinale – administrare si
prescriere tratament biologic****) (Serviciu
lunar per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG,
Albumină, Glicemie, Creatinina, TGP, TGO, Na, K,

95,52 lei

10.

Boli inflamatorii intestinale – monitorizare
(Serviciu bianual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG, INR,
Albumină, Glicemie, Creatinina serica, TGP, TGO, Fosfataza
alcalina, Gama GT, Proteina C reactiva, VSH, Calprotectina
in materii fecale (cantitativ), Feritina serică, Sideremie

283,28 lei

11.

Monitorizare lunară și prescriere tratament
antiviral B, C, D****) (Serviciu lunar per
asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Infecțioase), Hemograma, TGO, TGP, Creatinina

61,62 lei

12.

Stadializare fibroza hepatica – Fibroscan la
pacienții cu afecțiuni hepatice preexistente
(Serviciu anual per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Infecțioase), Fibroscan,

230 lei

13.

Evaluare postransplant hepatic (Serviciu anual
per asigurat.)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie in Clinici de
Gastroenterologie și Hepatologie - Transplant Hepatic) , CMV
Ig M, EBV Ig M, Tacrolinemie
/sirolinemie/ciclosporinemie,AFP, Ecografie abdomen +
pelvis, Determinare cantitativa ADN VHB sau ARN VHC

780,25 lei

14.

Consultații
de
specialitate
(cardiologie),
Glicemie,
Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol,
HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric,
Depistarea si controlul factorilor de risc ai bolilor
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat
cardiovasculare-tip I
(Doppler),
Ecografie
cardiaca,
Calcularea
riscului
cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educatie in
domeniul preventiei cardiovasculare

216,11 lei

15.

Consultații de specialitate (cardiologie), Glicemie,
Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol,
HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric,
Depistarea si controlul factorilor de risc ai bolilor TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat
cardiovasculare - tip II 1 serviciu/asigurat/an (Doppler), Ecografie cardiaca, Ecografie vasculara (artere)
sau Monitorizare Holter tensiune arteriala, Calcularea riscului
cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educatie in
domeniul preventiei cardiovasculare

246,11 lei

16.

Consultații de specialitate (cardiologie), Glicemie,
Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol,
HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric,
Depistarea si controlul factorilor de risc ai bolilor TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat
cardiovasculare - tip III 1 serviciu/asigurat/an (Doppler), Ecografie cardiaca, Ecografie vasculara (artere),
Monitorizare Holter tensiune arteriala, Calcularea riscului
cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educatie in
domeniul preventiei cardiovasculare

17.

Consultații
de
specialitate
obstetrică-ginecologie,
Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravidă Antitrombină III, Proteină C, Proteină S, Dozarea
cu tulburari de coagulare / trombofilii ereditare hemocisteinei serice, Control hemocisteină serică, Factor V
și dobandite
Leyden, Anticoagulant lupic screening, Anticoagulant lupic
confirmare, Ecografie obstetricală și ginecologică

276,11 lei

559 lei

****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi
(**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere
specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului
nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare
B. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se contactează și în ambulatoriul de specialitate clinic și
se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii, și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi
(FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical

Nr. crt.

1.

Denumire serviciu medical

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida
care nu deține documente medicale care să
ateste existența în antecedentele personale
patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei
CMV)

Servicii obligatorii
Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină
(pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până
la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală
(S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34
– S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

Tarif pe serviciu medical
contractat cu casa de
asigurări de sănătate (lei)

632,41 lei

2.

3.

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
Supravegherea unei sarcini normale (la gravida TGO
TSH
care deține documente medicale ce atestă
Examen complet de urină (sumar + sediment)
existența în antecedentele personale patologice
VDRL sau RPR
a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină
(hepatită B şi C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până
la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală
(S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34
– S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
Consultație
de
specialitate
obstetrică-ginecologie
(interpretare integrative a rezultatelor)
Screening prenatal (S11 - S19+6 zile)
Dublu test / triplu test
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19+6
zile)

388,46 lei

552,00 lei

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie

4.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut
(edem gestațional)

5.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut
(hiperemeză gravidică ușoară)

6.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut
(evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în
trimestrul III)

7.

Depistarea precoce a leziunilor precanceroase
ale sanului

8.

Depistarea precoce a leziunilor precanceroase
ale
sanului
cu
suspiciune
identificată
mamografic

9.

Depistarea si diagnosticarea precoce
leziunilor displazice ale colului uterin

10.

Depistarea si diagnosticarea precoce a
leziunilor displazice ale colului uterin cu
examen citologic

11.

Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice
ale colului uterin

a

Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Cardiotocografie
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie
Efectuare mamografie
Comunicare rezultat
Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie
Efectuare mamografie
Ecografie sân
Comunicare rezultat
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție
de rezultate
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție
de rezultate

141,23 lei

142,99 lei

142,00 lei

102,00 lei

182,00 lei

171,24 lei

211,24 lei

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Biopsie
Examen histopatologic

217,00 lei

