Prețul intervențiilor chirurgicale include consultația medicului anesteziolog, intervenția chirurgicală, spitalizarea și
pansamentele postoperatorii.
Actualizat la 18/01/2021

Serviciu

Preț, MDL

CONSULTAȚII SPECIALIȘTI
Consultația primară a medicului chirurg

400

Consultația repetată a medicului chirurg (timp de 14 zile)

250

Consultația primară a medicului combustiolog

400

Consultația repetată a medicului combustiolog (timp de 14 zile)

250

Consultația primară a medicului angiochirurg

400

Consultația repetată a medicului angiochirurg (timp de 30 zile)

250

Consultația primară a medicului microchirurg

400

Consultația repetată a medicului microchirurg (timp de 14 zile)

250

Consultația primară a medicului otorinolaringolog

400

Consultația repetată a medicului otorinolaringolog (timp de 14 zile)

250

Consultația primară a medicului oro-maxilo-facial

400

Consultația repetată a medicului oro-maxilo-facial (timp de 14 zile)

250

Consultația primară a medicului mamolog

400

Consultația repetată a medicului mamolog (timp de 14 zile)

250

Consutația primară a medicului ginecolog

400

Consutația repetată a medicului ginecolog (timp de 14 zile)

250

Consultație cuplu infertilitate

600

Consutația primară a medicului urolog

400

Consutația repetată a medicului urolog (timp de 14 zile)

250

Consultația primară a medicului terapeut

400

Consultația repetată a medicului terapeut (timp de 14 zile)

250

Consultația primară a medicului pediatru

400

Consultația repetată a medicului pediatru (timp de 14 zile)

250

Consultația primară a medicului endocrinolog

400

Consultația repetată a medicului endocrinolog (timp de 14 zile)

250

Consultația medicului reumatolog

400

Consultația medicului neurolog

400

Consultația primară a medicului dermatolog

400

Consultația repetată a medicului dermatolog (timp de 14 zile)

250

Consultația medicului psihoterapeut

700

Consultația medicului psiholog

500

CHIRURGIE GENERALĂ
Prelucrarea prim-chirurgicală a plăgii

950

Aplicarea suturilor secundare

750

Disecția furunculului

850

Disecția abcesului

1400

Disecția flegmonului

1700

Disecția panariciului

1500

Disecția hidradenitei

1600

Extagerea corpului străin

1500

Disecția mastitei

1400

Disecția hematomului

800

Puncția bursitei

750

Pansament chirurgical

300

Înlăturarea suturilor

350

Pansamentul plăgilor cu preparate de zinc

980

Înlăturarea formațiunii benigne cu anestezie locală

3500

Înlăturarea formațiunii benigne cu anestezie generală

9800

Excizia unghiei încarnate

2000

Disecția Frenulum brevis

1500

Paracenteză

1900

Apendicectomie

11800

Herniotomie ombilicală

12800

Herniotomie ombilicală, plastie cu plasă

13900

Herniotomie inghinală

13700

Herniotomie inghinală, plastie cu plasă

14800

Herniotomie femurală

12800

Herniotomie femurală, plastie cu plasă

13900

Plastia eventrației postoperatorii

18500

Rezecția intestinului cu anastomoză

33500

Rezecția intestinului cu aplicarea stomei

29700

Intervenția de lichidare a stomei cu aplicarea anastomozei

22000

Rezecție gastrică partțială

35500

Colecistectomie

16500

Rezecția chistului hidatic

18800

Rezecția chistului hepatic neparazitar

18800

Tireoidectomie parțială (subtotală)

12800

Tireoidectomie totală

14500

CHIRURGIE VASCULARĂ
Scleroterapie (o ședință) - categoria 1 de complexitate

800

Scleroterapie (o ședință) - categoria 2 de complexitate

1100

Scleroterapie (o ședință) - categoria 3 de complexitate

1400

Prelucrarea chirurgicală a ulcerelor trofice venoase, cu diametrul < 4 cm

380

Prelucrarea chirurgicală a ulcerelor trofice venoase, cu diametrul > 4 cm

550

Intervenția pentru varice unilaterale

13700

Intervenția pentru varice bilaterale

17700

PROCTOLOGIE
Înlăturarea condiloamelor

10800

Excizia fisurii anale

12500

Înlăturarea chistului piloniedal

12200

Disecția perirectitei acute

12800

Excizia fistulei rectale

13800

Hemoroidectomia

15200

Excizia polipului anal

11500

ELECTROTERAPIE
Electroterapia hemangiomelor (până la 5 formațiuni)

2500

Electroterapia condilomelor (până la 5 formațiuni)

2500

Electroterapia teleangectaziilor (până la 5 formațiuni)

2500

Electroterapia cheloizilor (până la 5 formațiuni)

2500

Electroterapia papilomei (până la 5 formațiuni)

2500

Electroterapia dermatofibromei (până la 5 formațiuni)

2500

Electroterapia acneei vulgaris (până la 5 formațiuni)

2500

Electroterapia cheratomului (până la 5 formațiuni)

2500

Electroterapia nevului pigmentar (până la 5 formațiuni)

2500

TRATAMENTUL ARSURILOR
Prelucrarea chirurgicală a plăgii leziunii termice < 5%

380

Prelucrarea chirurgicală a plăgii leziunii termice > 5 %

750

Autodermoplastia defectului termic, < 50 cm 2

9500

Autodermoplastia defectului termic, 50 - 100 cm 2

10700

Autodermoplastia defectului termic, > 100 cm 2

14500

Injectarea intracicatricială (costul preparatului inclus)

350

CHIRURGIE PLASTICĂ RECONSTRUCTIVĂ
Excizia cicatricelor lineare a regiunii feței și gâtului, L < 5 cm

10800

Excizia cicatricelor lineare a regiunii feței și gâtului, L > 5 cm

13500

Excizia cicatricelor lineare a altor regiuni L < 5 cm

9500

Excizia cicatricelor lineare a altor regiuni L > 5 cm

12500

Corecția deformațiilor și contracturilor cu țesuturi locale, o regiune

18500

Corecția deformațiilor și contracturilor prin autodermoplastie, o regiune

22800

Corecția sechelelor posttraumatice și postcombustionale la nivelul mâinilor

8000 - 19000

Corecția cicatricei cu folosirea unui expander tisular

38300

Corecția lobului urechii

5700

CHIRURGIA GLANDEI MAMARE
Puncția unei formațiuni a glandei mamare

300

Puncția ecoghidată unei formațiuni a glandei mamare

580

Biopsia multifocală ghidată ecografic

9800

Rezecție sectorală a glandei mamare unilateral

9800

Rezecție sectorală a glandei mamare bilateral

12500

Excizia unei formațiuni benigne cu anestezie locală

8300

Mastectomie simplă unilaterală

16500

Mastectomie simplă bilaterală

22800

Rezecție sectorală cu mastectomie radicală ulterioară

27500

Tratament chirurgical al ginecomastiei la bărbați

26500

Excizia recidivelor locale

9800

Electroexcizia lobului accesoriu

14500

CHIRURGIA MÂINII ȘI MICROCHIRURGIE
Corecția malformațiilor mâinilor (sindactilie, polidactilie)

19300

Plastia leziunilor unghiale

7800

Deget în resort (trigger finger)

10700

Reconstrucția tendoanelor flexoare sau extensoare

11500 - 22000

Tenoliza tendonului

11500 - 22000

Transferuri tendinoase

11500 - 22000

Tenosinovita de Quervin

7500 - 14300

Intervenții chirurgicale în neuropatii
Sindrom de canal carpian

13300

Sindrom de canal Guyon

13300

Nevrita de nerv cubital la nivelul cotului

17800

Sutura directă (neurorafie) imediată a nervilor digitali

15200

Sutura directă (neurorafie) secundară a nervilor digitali

15200

Neuroliza de nerv digital

18000

Grefa de nerv

18500

Excizie nevrom nerv digital

9800

Sutura directă (neurorafie) imediată a nervilor median, ulnar, radial

21800

Sutura directa (neurorafie) secundară a nervilor median, ulnar, radial

28500

Neuroliza nervului periferic

28500

Grefa de nerv

33500

Intervenții asupra sistemului osteoarticular
Repoziția fracturii/luxației oaselor cu anestezie locală

13800

Repoziția fracturii/luxației oaselor mâinii cu anestezie generală

23500

Repararea/reconstrucția ligamentelor articulațiilor mâinii cu anestezie locală

13800

Repararea/reconstrucția ligamentelor articulațiilor mâinii cu anestezie locală

23500

Tratamentul chirurgical al artrozei și osteoartritei cu anestezie locală

15800

Tratamentul chirurgical al artrozei și osteoartritei cu anestezie generală

28800

Tratamentul pseudartrozei/ necrozei de scafoid, cu grefă osoasă vascularizată

29000

Protezarea articulației interfalangiene (nu include costul protezei)

29000

Artrodeza

9000 - 24000

Tratamentul chirurgical al tumorilor osoase cu anestezie locală

16000

Tratamentul chirurgical al tumorilor osoase cu anestezie generală

28500

Plastia în maladia Dupuytren cu anestezie generală

23500

Reconstrucția defectelor complexe de piele, mușchi, os, tendoane cu lambouri locale, pediculate

15000 - 65000

Transferuri musculare funcționale

15000 - 65000

Excizia chirurgicală a tumorilor osoase ale mâinii

15000 - 65000

Excizia chirurgicală a tumorilor țesuturilor moi ale mâinii

15000 - 65000

Excizie de piele și țesuturi subcutanate cu grefare cutanată

14500

Excizia chistului sinovial

9800

Plastia în maladia Dupuytren cu anestezie locală

9800

ORL
Consultația primară a medicului ORL

400

Consultația repetată (timp de 14 zile)

250

Oprirea mecanică a hemoragiei nazale prin tamponament nazal anterior

1260

Oprirea mecanică a hemoragiei nazale prin tamponament nazal posterior

7200

Toaleta urechii sub control otomicroscopic

670

Terapia de irigare a nasului și a sinusurilor paranazale

380

Lavajul lacunelor amigdalelor palatine

400

Introducerea de medicamente în cavitatea nazală, faringe prin instilare, aplicare sau cauterizare

270

Introducerea medicamentelor în cavitatea laringelui

350

Puncția sinusului maxilar

700

Puncția sinusului maxilar cu instalarea unui dren în cavitatea sinusală (anestezie locală)

1450

Puncția sinusului maxilar cu instalarea unui dren în cavitatea sinusală (anestezie generală)

5800

Lavajul sinusului maxilar prin dren și introducerea de preparate medicamentoase

450

Înlăturarea dopului de cerumen prin aspirație și lavaj

380

Insuflarea tubei auditive. Metoda Poltzer

170

Cateterizarea tubului auditiv cu purjarea intratubarică și/sau administrarea de medicamente.

650

Îndepărtarea unui corp străin din meatul auditiv extern (anestezie locală)

490

Îndepărtarea unui corp străin din meatul auditiv extern (anestezie generală)

5800

Îndepărtarea unui corp străin din cavitatea nazală, nazofaringe (anestezie locală)

650

Îndepărtarea unui corp străin din cavitatea nazală, nazofaringe (anestezie generală)

5800

Îndepărtarea unui corp străin din orofaringe (anestezie locală)

970

Îndepărtarea unui corp străin din orofaringe (anestezie generală)

5800

Pansament postoperator a organelor ORL

300

Înlăturarea unui polip de sept nazal sângerând (anestezie locală)

2700

Înlăturarea unui polip de sept nazal sângerând (anestezie generală)

7800

Disecția unui hematom și/sau abces de sept nazal (anestezie generală)

9500

Deschiderea furuncului nazal (anestezie locală)

2500

Deschiderea furuncului nazal (anestezie generală)

7800

Deschiderea unui abces paratonsilar (anestezie locală)

3000

Deschiderea unui abces paratonsilar (anestezie generală)

7800

Deschiderea furuncului conductului auditivextern al urechii (anestezie locală)

2700

Deschiderea furuncului conductului auditiv extern al urechii (anestezie generală)

8200

Înlăturarea ateromului la nivelul urechii externe și a regiunii parotide (anestezie generală)

9800

Rezecția cornetului nazal (anestezie generală)

17500

Vasotomia submucoasă a concha nazală inferioară (anestezie locală)

2800

Vasotomia submucoasă a concha nazală inferioară (anestezie generală)

8500

Repoziția fracturilor oaselor nazale (vechimea leziunilor nazale mai puțin de 7 zile, anestezie generală)

9800

Repoziția fracturilor oaselor nazale (vechimea leziunilor nazale de la 7 până la 20 zile, anestezie generală)

17500

Cristotomie (anestezie generală)

12500

Septoplastie - corectarea curburii septului nazal în os și cartilaj (anestezie generală)

18800

Septoplastie repetată (anestezie generală)

24700

Înlăturarea polipului choanal (anestezie generală)

13700

Adenotomie

11800

Adenoamigdalotomie

14300

Amigdalectomie

16500

Adenoamigdalectomie

18300

Înlăturarea polipilor nazali

13700

Oprirea hemoragiei nazale prin coagularea vaselor cu electrocoagulator (anestezie locală)

1700

Oprirea hemoragiei nazale prin coagularea vaselor cu electrocoagulator (anestezie generală)

4500

CHIRURGIE MAXILOFACIALĂ
Tratamentul proceselor inflamatorii odontogene
Decapișonare

1900

Extracție dentară cu anestezie topică

500

Extracție dentară, anestezie cu potențare

950

Extracție dentară atipică

2500

Extracția dintelui inclus

3500

Extracția dintelui inclavat

2000

Periostotomie

1000

Rezecție apicală cu anestezie locală

2000

Rezecție apicală, anestezie cu potențare

5800

Tratamentul alveolitei cu revizia alveolei

1400

Gingivoectomie

1400

Gingivoectomie + gingivoplastie

2900

Disecția furunculului, carbuncului regiunii feței și gâtului

2500

Drenarea abcesului/flegmonului regiunii superficiale ale feţei şi gâtului

11700

Drenarea abcesului/flegmonului în regiuni profunde ale feţei şi gâtului

19500

Drenarea flegmonului, care cuprinde mai mult de 2 regiuni profunde ale feţei şi gâtului (planşeul bucal cu
traheostomie)

29000

Osteotomie

6700

Osteoplastia osului maxilar și mandibular cu augumentare și membrane

7200

Sechestrectomia superficială pe cale endoorală

2800

Sechestrectomia unui sechestru în regiunea a 1-3 dinţi pe cale endoorală

5800

Sechestrectomia în cazul unui proces extins, pe cale exoorală

18700

Tratamentul maladiilor stomatologice cu aplicarea Plazmei

8000

Chistectomie în regiunea mentonieră a mandibulei (anestezie locală)

2800

Chistectomie în regiunea mentonieră a mandibulei (anestezie locală cu potențare)

6700

Chistectomia în regiunea angulară şi a ramului ascendent a mandibulei (anestezie locală cu potențare)

9800

Chistectomia în regiunea angulară şi a ramului ascendent a mandibulei (anestezie generală)

12700

Chistectomia unimomentană a mai multor formaţiuni chistice la acelaşi maxilar (anestezie locală cu potențare)

11800

Chistectomia unimomentană a mai multor formaţiuni chistice la acelaşi maxilar (anestezie generală)

13800

Excizia chistului congenital și a fistulei masivului facial

18000 - 29000

Tratamentul afecţiunilor odontogene ale sinusului maxilar
Puncţia sinusului maxilar

1500

Drenarea sinusului maxilar cu extracţie dentară în cazul sinusitei acute purulente

3500

Drenarea sinusului maxilar prin sinusotomie în cazul sinusitei acute purulente

4300

Plastia comunicării oro-sinusale

4500

Sinusotomie radicală (asanarea chirurgicală a sinusului maxilar)

6500

Chistectomia cu cura radicală a sinusului maxilar

7500

Tratamentul afecţiunilor glandelor salivare
Cateterizarea şi lavajul canalelor salivare

1400

Înlăturarea chistului de retenţie a glandelor salivare mici

1600

Sialolitectomia (concrementul situat la ieşirea din canalul salivar)

1900

Sialolitectomia (concrementul situat în ductul canalului salivar)

3800

Sialolitadenectomia – înlăturarea glandei salivare submandibulare (concrementul situat în glandă) cu anestezie
prin potențare
Sialolitadenectomia – înlăturarea glandei salivare submandibulare (concrementul situat în glandă) cu anestezie
generală

15800
19500

Intervenţii în caz de neoformaţiuni
Biopsie puncţională (preţul nu include investigaţia de laborator)

900

Biopsie incizională a ţesuturilor moi (preţul nu include investigaţia de laborator)

1900

Biopsie incizională a ţesuturilor dure (preţul nu include investigaţia de laborator)

2800

Înlăturarea formaţiunilor tumorale benigne ale ţesuturilor moi a regiunii faciale şi cervicale, cu anestezie locală

4500

Înlăturarea formaţiunilor tumorale benigne ale ţesuturilor moi a regiunii faciale şi cervicale, anestezie locală cu
potențare

9800

Înlăturarea formaţiunilor tumorale benigne ale ţesuturilor dure (osoase)

8700

Înlăturarea formaţiunilor tumorale benigne ale ţesuturilor dure (osoase) – rezecţie parţială a mandibulei

18800

Rezecţia subtotală a glandei parotide cu păstrarea ramurilor nervului facial

26700

Înlăturarea tumorii superficiale a glandei parotide fără tangenţe cu ramurile nervului facial

16500

Înlăturarea chistului/fistulei cervicale

15800

Tratamentul afecţiunilor traumatice faciale
Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii superficiale a regiunii feței și gâtului

1300

Prelucrarea chirurgicală a plăgii faciale şi cervicale cu implicarea muşchilor

6400

Prelucrarea chirurgicală a plăgii faciale şi cervicale cu implicarea muşchilor şi a unor formaţiuni suplimentare

9800

Aplicarea atelei netede

2800

Confecţionarea şi aplicarea atelelor de imobilizare individuale la fracturile de maxilare, ambele maxilare

4700

Înlăturarea atelelor de imobilizare individuale în fracturile de maxilare ambele maxilare

1300

Repoziţionarea mandibulei în caz de luxaţie anterioară

1700

Repoziţionarea osului zigomatic

3800

Osteosinteza complexului zigomato-orbitar la creasta zigomato-alveolară, acces endooral

12500

Osteosinteza complexului zigomato-orbitar cu fixare în 2 locuri de fractură

15800

Osteosinteza complexului zigomato-orbitar cu fixare în 3 locuri de fractură

19500

Repoziţionarea şi fixarea fragmentelor osoase în fractura oaselor nazale cu pansament gipsat şi tamponare
anterioară

5800

Ligaturarea intermaxilară (tratament provizoriu în fracturile de maxilare)

2800

Osteosinteza mandibulei, unilateral, anestezie locală cu potențare

11800

Osteosinteza mandibulei cu anestezie generală

14800

Înlăturarea dispozitivelor de fixare a mandibulei (plăci, ligaturi, şuruburi etc.), cu anestezie locală cu potențare

9800

Înlăturarea dispozitivelor de fixare a mandibulei (plăci, ligaturi, şuruburi etc.), cu anestezie generală

13800

Endoprotezarea rebordului orbitar inferior (nu include preţul dispozitivelor utilizate)

19500

Intervenţii reconstructive asupra oaselor maxilare și mandibulare
Intervenţii reconstructive asupra oaselor maxilare

15500

Intervenţie la maxilarul superior, rezecţie totală şi plastia defectului cu ţesuturi adiacente

28500

Intervenţii reconstructive asupra oaselor mandibulare

15500

Intervenţie la mandibulă, rezecţie şi plastia defectului cu allotransplant

37800

Tratamentul anchilozei unilaterale fără plastie osoasă

26800

Tratamentul anchilozei bilaterale fără plastie osoasă

47800

Reconstrucţia complexului zigomatico-orbitar (plastie de contur)

32500

Reconstrucţia complexului zigomatico-orbitar (refracturarea, repoziţionarea, protezarea)

44000

Reconstrucţia complexului zigomatico-orbitar (refracturarea, repoziţionarea, protezarea cu model
stereolitografic)
Implantare dentară (1 unitate)

45000

Sinus lifting

6000
de la 8000 lei

Intervenţii reconstructive asupra ţesuturilor moi în regiunea oro-maxilo facială
Frenectomia și frenoplastia limbii șau buzei superioare, anestezie locală cu potențare

5000

Frenectomia și frenoplastia limbei sau buzei superioare, anestezie generală

9800

Vestibuloplastia buzei inferioare

9500

Uranoplastie primară

26800

Uranoplastie secundară

22500

Cheiloplastie în caz de dehiscenţă labială (prima etapă)

32000

Cheiloplastie în caz de dehiscenţă labială (etapa de corecţie)

16500

Plastia comunicării oro-nazale cu cheiloplastie

26500

Plastia defectelor palatului dur şi a apofizei alveolare

26800

Plastia secundară a defectelor palatului dur

13800

Suspendarea statică a comisurii labiale

24500

Suspendarea dinamică a comisurii labiale

28800

Plastia defectelor extinse a regiunii roşului buzelor cu ţesuturi adiacente

28800

Corecţia unghiului extern ocular

22000

Repoziţionarea unghiului extern a ochiului cu corecţia pleoapei superioare şi inferioare

29500

Plastia microstomiei cu ţesuturi adiacente

25800

Plastia pleoapei inferioare cu lambou din pleoapa superioară (prima etapă)

23500

Plastia pleoapei inferioare cu lambou din pleoapa superioară (a 2-a etapă)

11800

Plastia cu lambou pediculat (prima etapă)

29000

Plastia cu lambou pediculat (a doua etapă)

26000

Plastia cu lambou pediculat (etapa de corecţie)

11800

Migrarea lamboului la distanţă către defect (o etapă)

23500

Formarea lamboului Filatov la distanţă

25500

Plastia cicatricelor deformante cu transplant de piele la distanţă

25500

Plastia de contur a nasului cu implante de silicon

21800

Plastia de contur cu implante de silicon în regiunea zigomatică, temporală, jugală, infraorbitară

23500

Plastia de contur cu implante de silicon în regiunea frontală, mentonieră, mandibulară

24500

Lifting facial, ptoza masivului facial

38000

Rinoplastie

38000

Otoplastie

23700

Cheiloplastie

16000

Bichectomie

18000 - 19500

Excizia chistului median cervical

29000

Chirurgia plastică a canalului glandei salivare

14000

Transplantarea liberă a pielii

20000

Excizia cicatricelor (dermoabrazie) regiunii feței și gâtului

8000 - 24000

Operație de plastie a buzei, nasului sau pavilionului auricular cu caracter postraumatic

10500

GINECOLOGIE
Băițe vaginale (preparatul medicamentos inclus)

150

Montare sterilet din cupru (inclusiv sterilet)

980

Montare sterilet Donasert

4500

Montare sterilet Mirena

5500

Montare stirilet Jaydess

5500

Îndepărtarea unui contraceptiv intrauterin

450

Îndepărtarea unui contraceptiv intrauterin (instrumental) cu chiuretaj uterin

4500

Îndepărtarea polipului organelor genitale externe feminine

450 - 700

Îndepărtarea polipului cervical cu chiuretajul canalului cervical și a cavității uterine (fracționat)

4500

Metrosalpingorgafia ecoghidată

1740

Diatermocoagularea colului uterin

1500

Chiuretajul uterin în hiperplazii endometriale

4500

Chiuretajul cavității uterine în avort spontan

3800

Avort medical (aspirație vacuum)

4800

Avort medicamentos

1500

Avort medical pentru sarcină oprită în evoluție VAE

5000

Avort medical în patologie VAE

5000

Excizia electrochirurgicală a formațiunilor patologice în zona colului cervical

2500

Excizia lărgită a colului uterin (LLETZ)

5800

Excizia electrochirurgicală a condiloamelor unice ai vaginului și vulvei

500/unitatea

Excizia formațiunilor solitare vulvare

1800

Deschiderea abcesului glandei Bartholini

6700

Îndepărtarea chistului glandei Bartholini

11500

Histerectomie subtotală cu/fără anexectomie

16800

Histerectomie totală cu/fără anexectomie

18800

Miomectormie, 1-3 noduli

19500

Miomectormie, > 3 noduli

22300

Anexectomie unilaterală

13800

Anexectomie bilaterală

15500

Chistectomie ovariană

14500

Tubectomie

14500

Tubectomie în sarcină extrauterină

15500

Plastia organelor genitale externe

9700

Plastia vaginului și a perineului cu colpocel și rectocel

18800

Recoltare probe de laborator

100

UROLOGIE
Colectarea frotiului din uretră, la bărbați

100

Tușeul rectal

100

Masaj prostatic

150

Instilație uretrală

290

Instilarea vezicii urinare

480

Cateterizarea vezicii urinare

450

Instalarea cateterului ureteral

3800

Înlăturarea cateterului ureteral

1900

Injectarea cordonului spermatic

870

Bujarea uretrei

590

Înlocuirea drenajului cistostomiei

670

Disecția abcesului

2780

Excizia circulară a prepuțiului (circumcizia)

7800

Plastia frenulumului prepuțiului

7800

Circumcizia cu Plastia frenulumului prepuțiului

9700

Îndepărtarea formațiunilor benigne a regiunii organelor genitale masculine, cu anestezie locală

3700

Îndepărtarea formațiunilor benigne a regiunii organelor genitale masculine, cu anestezie generală

11800

Electrocoagularea condiloamelor regiunii penisului (până la 5 unități)

2500

Electrocoagularea condiloamelor multiple ale penisului (mai mult de 5 unități)

4500

Înlăturarea chisturilor epididimului sau ale cordonului spermatic

12850

Rezecția polipului uretral

8900

Deschiderea și drenarea hematomului organelor genitale externe masculine, cu anestezie locală

1800

Deschiderea și drenarea hematomului organelor genitale externe masculine, cu anestezie generală

7700

Intervenție chirurugicală în varicocel, metoda clasică

11500

Intervenție chirurugicală în varicocel, metoda Marmar

13700

Excizia chistului testicular sau a epididimusului

11800

Orhectomie unilaterală

11700

Orhectomie bilaterală

13700

Intervenție chirurugicală în hidrocel

12800

CHIRURGIE PLASTICĂ ESTETICĂ
Blefaroplastie superioară, anestezie locală

14500

Blefaroplastie superioară, anestezie generală

18800

Blefaroplastie superioară cu excizie parțială a mușchilor orbiculari, în caz de exces major tegumentar

25500

Blefaroplastie inferioară

16500

Blefaroplastie inferioară + midface lifting

46000

Blefaroplastie dublă

29000

Blefaroplastie superioară, inferioară + midface lifting

54000

Septoplastie

8500

Rinoplastie parțială

24800

Rinoplastie totală

37000

Rinoplastie cu septoplastie

39000

Rinoplastie cu material donor cartilaj auricular

43800

Rinoplastie secundară

39000

Lifting frontal

19000

Lifting de sprâncene, anestezie locală

13800

Lifting de sprâncene, anestezie generală

18500

Lifting tâmple

29000

Lifting pomeți

29000

Lifting facial complet SMAS

39000

Lifting facial cu fire implant

2300/fir

Lifting cervical (de gât)

28000

Lifting facial și cervical (de gât)

58000

Lifting de buze, anestezie locală

14800

Lifting de buze, anestezie generală

19500

Liposucție gușă

9500

LIposucție bărbie

9500

Excizia bulei lui Bichat

16500

Liposucție facială

17800

Lipofilling facial total (o ședință)

14500

Lipofilling cearcăne

14500

Augmentare pomeți

14500

Augmentare buze cu grăsime (3 ședințe)

45000

Micsorare buze cu biopolymer

13300

Micsorare buze cu biopolymer radical

30000

Implant mentonier transbucal (implant inclus în cost)

39000

Liposculptură (liposucție + lipofilling) facială

49000

Otoplastie (urechi decolate) copii/adulți

22700

Lifting mamar

48500

Trasplant grăsime, Lipofiling mamar

39000

Mastopexie reducțională

58500

Augmentație mamară cu implant (implant inclus în cost)

68000

Mastopexie cu augmentație (implant inclus în cost)

114000

Micșorare areolară

13000

Operația “Angelina Jolie“, înlăturarea parenchimă cu substituție implant (implant inclus în cost)

97500

Schimb de implant mamar (implant inclus în cost)

15000

Înlăturare implant mamar

15000

Plastia mamară cu înlăturarea gelului sintetic PGAA

88000

Tratament chirurgical al ginecomastiei la bărbați

26500

Abdomenoplastie fără mutarea ombilicului

29000

Abdomenoplastie cu mutarea ombilicului

48000

Lipoaspirație a unei zone (abdomen superior sau abdomen inferior sau flancuri)

16000

Lipoaspirația regiunilor superioare și inferioare a abdomenului

19500

Lipoaspirația regiunii abdominale inferioare și flancuri

23000

Lipoaspirație totală a abdomenului (regiunea superioară, inferioară + flancuri)

27000

Lipoaspirația regiunii spatelui

32800

Liposucție de brațe

18500

Lifting de brațe

37000

Lipofilling a părții dorsale a mâinii (2 ședințe)

23000

Liposucție fese

18500

Lipofilling/augmentare cu grăsime

17500

Lifting fese

38000

Plastie fesieră cu implant (implant inclus în cost)

82000

Lifting a coapselor

38000

Liposucție coapse (intern sau extern/bilateral)

18000/28000

Liposucție gambe

27500

Lipofilling gambe

17000

Plastia gambelor cu implant (implant inclus în cost)

52000

Cura diastazei musculare

15500

FIZIOTERAPIE
Tratament cu ultrasunet (medicament inclus), 1 ședință

90

Tratament complet cu ultrasunet (medicament inclus), 10 ședințe

800

Electroforeză medicamentoasă (medicamentul nu este inclus), 1 ședință

90

Tratament complet prin electroforeză (medicamentul nu este inclus), 10 ședințe

800

Terapie combinată ultrasunet + electroforeză (medicamentul nu este inclus), 1 ședință

180

Masaj terapeutic a unei regiuni la maturi

130

Masaj terapeutic a spatelui la maturi

300

Masaj terapeutic general la maturi

450

Masaj terapeutic a unei regiuni la copii până la 14 ani

80

Masaj terapeutic general la copii până la 14 ani

150

Tratament complex a unei regiuni la maturi (ultrasunet + electroforeză + masaj terapeutic), 10 ședințe

2200

Tratament complex a unei regiuni la copii până la 14 ani (ultrasunet + electroforeză + masaj terapeutic), 10
ședințe

1800

STAȚIONAR DE ZI

Administrare preparat medicamentos intramuscular (nu include prețul medicamentului)

20

Administrare preparat medicamentos intravenos (nu include prețul medicamentului)

35

Administrare preparat medicamentos subcutanat (nu include prețul medicamentului)

20

Perfuzie intravenoasă < 1 oră/o perfuzie (nu include prețul medicamentului)

150

Procedură de blocaj curativ intra-articular, 1 articulație (nu include prețul medicamentului)

200

Blocaj curativ intra-articular cu sol. Reviscon 1.0 % 2 ml (1 articulație)

900

Blocaj curativ intra-articular cu sol. Reviscon 1.6 % 2 ml (1 articulație)

1400

Blocaj curativ intra-articular cu sol. Reviscon 2.0 % 2 ml (1 articulație)

1650

Electrocardiograma

150

ULTRASONOGRAFIE
Ecografia glandei tiroide + Doppler

300

Ecografia glandelor mamare

300

Foliculometria transvaginală

200

Ecografia organelor abdominale

370

Ecografia bazinului mic, transabdominal

250

Ecografia sistemului urinar

300

Ecografia transvaginală

300

Ecografia scrotului

220

Ecografia transrectală a prostatei

350

Ecografia complexă la bărbați (org.abdominale + sist.urogenital)

630

Ecografia complexă la femei (org.abdominale + sist.urogenital)

650

Ecografia generala femei (gl.tiroidă+gl.mamare+org.abdominale + sist.urogenital)

750

Ecografia generală barbați (gl.tiroidă + org.abdominale + sist.urogenital)

700

Ecografia complexă copii 2-4 ani (org.abdominale + sist.urinar)

250

Ecografia complexă copii 5-12 ani (org.abdominale + sist.urinar)

270

Ecografia transvaginală în I-ul trimestru de sarcină

280

Screening sarcină 12 săptămâni

300

Ecografia organelor abdominale + sistemul urinar

470

Ecografia Doppler a vaselor membrelor superioare

480

Ecografia Doppler a vaselor membrelor inferioare

480

Ecografia Doppler a vaselor extracraniene și intracraniene

480

Ecografia Doppler a vaselor rinichilor

480

Ecografia palmei (unilateral)

350

Ecografia palmei (bilateral)

550

Ecografia plantei (unilateral)

350

Ecografia plantei (bilateral)

550

Ecografia articulației temporo-mandibulare (unilateral)

300

Ecografia articulației temporo-mandibulare (bilateral)

500

Ecografia unei articulații mari

300

Ecografia articulatiilor simetrice

450

Ecografia articulațiilor asimetrice

550

Ecografia glandei salivare

350

Ecografia țesuturilor moi și ganglionilor limfatici (o regiune)

350

INVESTIGAȚII DE LABORATOR
TESTE HEMATOLOGICE
Hemoleucograma, fără VSH și reticulocite

100

Hemoleucograma cu reticulocite și VSH

170

Teste de hemostază
Fibrinogen (factor I)

75

Timpul de protrombină, PT

70

Timpul de trombină, TT

70

Timpul de tromboplastină parţial activat, APTT

75

Timpul de coagulare

30

Raportul internațional normalizat, INR (PT-INR)

50

Antitrombina III

220

Coagulograma II

300

Teste de Imunohematologie
Grupa de sânge AB0

65

Determinarea factorului Rh

25

Determinarea factorului Kell

25
TESTE BIOCHIMICE

Proteine, aminoacizi, compuși azotați
Proteina totală

40

Albumina

35

Creatinina serică

35

Ureea serică

30

Acid uric

35

Bilirubina directă

35

Bilirubina totală

35

Bilirubina indirectă

20

Glucoza

30

Hemoglobina glicozilată, Hb A1c

200

Lipide
Apolipoproteina А-I, Apo A-I

90

Apolipoproteina B, Apo B

100

Lipoproteina (A), Lp (a)

350

Colesterol total

40

Colesterol LDL

55

Colesterol HDL

55

Colesterol non-HDL

30

Trigliceride

40

Substanțe minerale, ionii
Calciu total, Ca

45

Sodiu (Na+)

40

Potasiu (K+)

40

Clor (Cl-)

40

Fier, Fe

40

Magneziu, Mg

40

Fosfor, P

40

Zinc, Zn

80

Markerii metabolismului de fier și cupru
Feritina

160

Acid folic

160

Ceruloplasmina

190

Vitamine
Vitamina B12

160

Vitamina D (25-OH)

380

Enzime
Alfa (α)-amilaza totală

45

Alfa (α)-amilaza pancreatică

80

Lipaza

60

Alaninaminotransferaza (ALAT)

40

Aspartataminotransferaza (ASAT)

40

Fosfataza alcalină, ALP

40

Lactatdehidrogenaza, LDH

45

γ-glutamiltransferaza, γ-GT

35

Creatinkinaza totală, CK

50

Creatinkinaza МВ, CK-MB

55
TESTE BIOCHIMICE DIN URINĂ

Proprietățile fizico-chimice ale urinei (cu sediment urinar)

70

Proprietățile fizico-chimice ale urinei (fără sediment urinar)

45

Proba urinei după Niciporenco

80

Biochimia generală a urinei
Acid uric în urină

35

Alfa (α)-amilaza urinară

60

Calciu (Ca) urinar

40

Creatinina urinară

40

Fosfor (P) urinar

40

Glucoza urinară

40

Magneziu (Mg) urinar

40

Microalbumina urinară

90

Ureea în urină

40

Potasiu în urina nictimerală

40

Sodiu în urina nictimerală

40
TESTE IMUNOLOGICE

Markerii tumorali (oncomarkeri)
Alfa (α)-fetoproteina, AFP

160

Antigen carcinoembrionar, CEA

160

Antigen specific prostatic total, tPSA

140

Antigen specific prostatic liber, fPSA

310

Antigen carbohidrat, СА 125 (cancer ovarian)

160

Antigen carbohidrat, СА 15-3 (cancer mamar)

160

Antigen carbohidrat, СА 19-9 (cancer pancreatic)

160

Antigen carbohidrat, СА 72-4 (cancer gastric)

200

Calcitonina

240

Markerii imunității umorale și celulare
Complexe imune circulante, CIC

160

Imunoglobulina A, IgA

110

Imunoglobulina G, IgG

110

Imunoglobulina M, IgM

110

Imunoglobulina E în ser, IgE totală

150

Complement C3C

70

Complement С4C

70

Anti-Scl-70

300

Anti-Cardiolipin, IgG

220

Anti-Cardiolipin, IgM

220

Anti-Phospholipids, IgG

220

Anti-Phospholipids, IgM

220

Anti-Annexin V, IgG

220

Anti-Annexin V, IgM

220

Anti-dsADN, IgG

240

Anti-MCV

350

Anti-C1q

350

Anti-PR3

220

ANCA-combi

580

Anti-Sm

270

ANA-detect

270

Anti-nucleosome

270

Anti-Rib-P

300

Anti-Beta2Glycoprotein IgA+IgM+IgG

450

Anti - SLA

140

Anti-MPO

220

Anti-Jo1

300

SLE

60

Anca screen

210

Anti-centromer

280

Anti SS-A

270

Anti SS-B

270

Imunofenotiparea limfocitelor

1300

Factorul reumatoid, RF, IgM

65

Anticorpi anti-peptida ciclică citrulinată, anti-CCP

340

Proteina C-reactivă, CRP

55

Proteina C-reactivă înalt-sensibilă, hs-CRP

170

Haptoglobina

190

Antistreptolizina О, ASL-O

60

Osteocalcina

210
HORMONI (MARKERI ENDOCRINI)

Markerii funcției gonadotrope hipofizare
Hormonul foliculostimulant FSH

140

Hormonul luteinizant LH

140

Prolactina PRL

140

Cortizol plasmatic

165

Markerii funcției androgene
Dehidroepiandrosteron-sulfat DHEA-S

150

Testosteron liber (calculat)

310

Testosteron total

140

Globulina de transport a hormonilor sexuali, SHBG

150

Indicele androgenic

25

Markerii funcției glandei tiroide
Hormonul tireotrop TSH

130

Tireoglobulina Tg

130

Tiroxina liberă fT4

130

Tiroxina totală tT4

130

Triiodtironina liberă Ft3

130

Triiodtironina totală tT3

130

Anticorpii către tireoglobulina, anti-TG

140

Anticorpii către tireoperoxidaza, anti-TPO

140

Calcitonin

240

Estrogeni și progestine
Estradiol total

140

Progesteron

145

Hormonul anti-Mullerian, AMH

940

Markerii patologiei fetale
Estriol liber E3

180

Gonadotropina corionică hCG

165

Proteina plasmatică А asociată cu sarcină, PAPP-A

200

Beta (β)-subunitate liberă a gonadotropinei corionice, free β-hCG

230

Markerii funcției excretorii a pancreasului
Insulina

150

Peptid C

250
SEROLOGIE, MARKERI INFECȚIOȘI

Markerii infecțiilor protozoice și helmintiazice
Anticorpi către Ascaris lumbricoides, IgG

130

Anticorpi către Helicobacter pylori, IgG

140

Anticorpi către Helicobacter pylori, IgA

140

Helicobacter pylori CagA

140

Anticorpi către Giardia lamblia, IgA/M/G

170

Antigeni Giardia lamblia (mase fecale)

180

Helicobacter pylori (mase fecale)

180

Anticorpi către Toxocara canis, IgG

140

Markerii infecțiilor cu transmitere sexuală
Anticorpi către Chlamydia trachomatis, IgA

180

Anticorpi către Chlamydia trachomatis, IgG

180

Anticorpi către Chlamydia trachomatis, IgM

180

Anticorpi către Ureaplasma urealyticum, IgG

180

Anticorpi către Mycoplasma hominis, IgG

180

Anticorpi către Brucella, IgG

290

Anticorpi către Brucella, IgM

290

Reagine Plasmatice ((RPR) test netreponemic)

70

Markerii infecțiilor-TORCH
Anticorpi către Toxoplasma gondii, IgG

145

Anticorpi către Toxoplasma gondii, IgM

145

Anticorpi către Cytomegalovirus, CMV IgG

145

Anticorpi către Cytomegalovirus, CMV, IgM

145

Anticorpi către Herpes simplex virus, HSV 1 IgG

145

Anticorpi către Herpes simplex virus, HSV 2 IgG

145

Anticorpi către Herpes simplex virus, HSV 1 IgM

145

Anticorpi către Herpes simplex virus, HSV 2 IgM

145

Anticorpi către Toxocara canis, IgG

145

Anticorpi către Trichinella spiralis, IgG

145

Anticorpi către Yersinia enterocolitică, IgG

290

Anticorpi către Yersinia enterocolitică, IgA

290

Anticorpi către Borrelia burgdorfei, IgG

450

Anticorpi către Borrelia burgdorfei, IgM

450

(RPR) Sifilis Express test

100

Markerii hepatitei virale B
Hepatita B, Anti HBc, IgM

145

Hepatita B, Anti HBc, IgM/G

140

Hepatita B, Anti HBe, IgM/G

145

Hepatita B, Anti-HBs, IgM/G

140

Hepatita B, HBeAg

160

Hepatita B, HBsAg (screening)

160

Markerii hepatitei virale C
Hepatita C, Anti-HCV, IgM

145

Hepatita C, Anti-HCV, IgM/G

150

Markerii hepatitei virale D
Hepatita D, Anti-HDV, IgM

145

Hepatita D, Anti-HDV, IgM/G

190

Markerii HIV/SIDA
Anticorpi către HIV I, II

150
TESTE DE MICROSCOPIE

Examen microscopic pe frotiu urogenital la femei

100

Examen microscopic pe frotiu urogenital la bărbați

80

Depistarea celulelor lupice în ser

160
TESTE DE BIOPROGNOSTICARE

Dublu-test, screening prenatal trimestrul I (free β-hCG, PAPP-А)

475

TESTE CITOLOGICE
Citologie cervico-vaginală Babeş–Papanicolaou în mediu lichid

380

Screening cancer cervical (PAP în mediu lichid + HPV 12 genotipuri)

980

Screening cancer cervical (Test PAP în mediu lichid + HPV-ADN detecţie tipuri cu risc crescut (genotipare
16,18

740

Citologia biomaterialului glandei mamare

350

Citologia biomaterialului glandei tiroide

350

Depistarea gonococilor și trihomonadelor în frotiu

100

Examinarea citologică a sputei

200

Examinarea citologică a urinei

200

Examinarea frotiului și „picăturii groase” de sânge la malarie (la indicații clinice)

125

TESTE DE MICROBIOLOGICE
Hemocultura (identificare bacteriană și fungică)

500

Cultură secreție auriculară (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură exudat faringian (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură secreție nazală (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură secreție din nazo-faringe (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură secreție amigdale (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură din plagă (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură secreție prostatică (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură secreție prostatică (Mycoplasma și Ureaplasma spp.)

300

Cultură secreție prostatică (T. vaginalis)

300

Cultură secreție uretrală (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură secreție uretrală (Mycoplasma și Ureaplasma spp.)

300

Cultură secreție uretrală (T. vaginalis)

300

Cultură secreție vaginală (identificare bacteriană și fungică)

300

Cultură secreție vaginală (Mycoplasma și Ureaplasma spp.)

345

Cultură secreție vaginală (T. vaginalis)

300

Spermocultura (identificare bacteriană și fungică)

300

Spermocultura (Mycoplasma și Ureaplasma spp.)

345

Spermocultura (T. vaginalis)

300

Urocultura (identificare bacteriană și fungică)

300

Examen bacteriologic mase fecale flora patogenă

450

Examen bacteriologic mase fecale la disbacterioză

650

Investigarea bacteriologică a maselor fecale la flora patogenă (shigella și salmonela)

250

Disbioza vaginală

450

Investigare fungică cu fungiogramă din lichide biologice (eliminări vagin, uretră, sînge, urină)

100

Cultură produs provenit din colecţie purulentă

300
TESTE DE COPROLOGIE

Calprotectina în masele fecale (cantitativ)

450

Examen coproparazitologic

150

Examen materii fecale la ouă de helminți

80

Depistarea protozoarelor patogene

55

Examenul la enterobioze

45
TESTE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ

ADN viral hepatita B (calitativ)

500

ADN viral hepatita B (cantitativ)

1470

ARN viral hepatita C (calitativ)

495

ARN viral hepatita C (cantitativ)

1390

Virus hepatic C (genotipare /1a, 1b, 2, 3а, 4, 5а, 6)

1390

ARN viral hepatita D (calitativ)

465

ARN viral hepatita G (calitativ)

460

Infecțiile cu transmitere sexulă
C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium / M.hominis (ADN, calitativ)

495

C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium (ADN, calitativ)

465

Mycoplasma hominis - ADN, din cervix

350

Mycoplasma hominis - ADN, din uretră

350

Mycoplasma genitalium - ADN, din cervix

350

Mycoplasma genitalium - ADN, din uretră

350

Chlamydia trachomatis în raclaj (ADN, calitativ)

290

Chlamydia trachomatis(ADN, calitativ, urină)

290

Neisseria gonorrhoeae (ADN, calitativ)

240

Neisseria gonorrhoeae (ADN, calitativ, urină)

240

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum în raclaj (ADN calitativ)

380

Ureaplasma urealyticum - ADN, din cervix

350

Ureaplasma urealyticum - ADN, din uretră

350

Ureaplasma spp (ADN, calitativ)

240

Gardnerella vaginalis (ADN, calitativ)

240

Candida albicans (ADN, calitativ)

240

Human papilloma virus 16,18,31,33,35,39,45,51, 52,56,58,59 (genotipare)

590

Human papilloma virus 16, 18 (genotipare)

350

Trichomonas vaginalis în raclaj (ADN, calitativ)

285

Trichomonas vaginalis (ADN, calitativ, urină)

280

Trichomonas vaginali/Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis(ADN, calitativ)

495

Trichomonas vaginali/Neisseria gonorrhoeae (ADN, calitativ)

330

Femoflor screen (ME)

780

Androflor screen (ME)

900

Florocenoz (ADN, test complex)

1350

Yersinia enterocolitică/pseudotuberculozis, ADN in materii fecale (ME)

420

Human papilloma viru, HPV screening (ADN, calitativ)

330

NCMT Screen (ADN N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium/T.vaginalis)

520

ADN patogeni ITS (C.trachomatis, Ureaplasma spp, M.hominis, M.genitalium, T.vaginalis, N.gonorrhoeae,
C.albicans, G.vaginalis, CMV, HSV I-II, HPV 16-18)

800

Infecțiile TORCH
Toxoplasma gondii (ADN, test calitativ, sânge)

285

Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, raclaj)

285

Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, salivă)

285

Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, sânge)

285

Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, urină)

285

Cytomegalovirus (ADN, test cantitativ, lavaj bucal)

400

Cytomegalovirus (ADN, test cantitativ, lichid amniotic)

400

Cytomegalovirus (ADN, test cantitativ, lichid cerebrospinal)

400

Cytomegalovirus (ADN, test cantitativ, salivă)

400

Cytomegalovirus (ADN, test cantitativ, sânge)

400

Cytomegalovirus (ADN, test cantitativ, urină)

400

Epstein-Barr virus în saliva (ADN, calitativ)

400

Epstein-Barr virus în sânge (ADN, calitativ)

400

Herpes simplex virus 1, 2 în raclaj (ADN, calitativ)

285

Herpes simplex virus 1, 2 în sânge (ADN, calitativ)

285

Cytomegaloviru/Epstein-Barr viru/Human Herpes virus tip 6 (ADN, calitativ)

380

Teste de genetică umană
EBG Hemostaz-PLUS (polimorfismul genelor F2/F5/F7/F13А1/FGB/ITGA2/ITGB3/PAI-1/MTR/MTRR/MTHFR)

1200

EBG Hemostaz-CIFOL (polimorfismele genelor MTR/MTRR/MTHFR)

600

EBG Infertilitate genetică masculină (microdeleții braț lung cromozom Y (AZFa, AZFb, AZFc))

620

EBG Hemostaz-RISC-ÎNALT (polimorfismul genelor F2/F5)

400

EBG PHARMGEN (F2/F5/MTHFR/MTRR/MTR)

900

EBG BRCA1/2 SCREEN

1450

EBG Warfarin PGx (farmacogenetica warfarinei)

500

ADN Intoleranța la Lactoză (gena MCM6)

500

