Signal Klassik
Catalogul prestaţiilor
I. Lista prestaţiilor medicale disponibile în regim
ambulatoriu
Consultaţii în clinică: se acordă pe baza unei
programări prin
serviciul de Call Center
Consult obstetric în evoluţia sarcinii
Consult pentru vaccinare
Consult/examen senologic - ginecologie
Consultaţie medicină generală
Consultaţie medicină internă
Consultaţie obstetrică-ginecologie
Consultaţie oftalmologie
Consultaţie ORL
Consultaţie pediatrie
Consultaţie oftalmologică completă
Consultaţie oftalmologică cu Dioptron
Consultaţie oftalmologică şi prescriere de ochelari sau
lentile de contact
Consultaţie oftalmologic: fund de ochi, tensiune oculară,
examen pol anterior, corecţie optică
Consultaţie focus dailies - oftalmologie
Consultaţie focus toric - oftalmologie
Consultaţie 02 optix - oftalmologie
Consultaţie focus dailies toric - oftalmologie
Consultaţie: determinare tensiune oculară, examen fund
de ochi şi determinare acuitate vizuală
Consultaţii în clinică: se acordă pe baza unei
recomandări medicale şi a unei programări prin
serviciul de Call Center
Consult de patologie vasculară (arterială, venoasă,
limfatică)
Consultaţie alergologie şi imunologie clinică
Consultaţie aritmologie
Consultaţie cardiologie
Consultaţie dermato-venerologie
Consultaţie endocrinologie
Consultaţie oncologie medicală
Investigaţii paraclinice în clinică: se acordă pe baza
unei recomandări medicale şi a unei programări prin
serviciul de Call
Center
Ecocardiografie (ecografie de cord)
Ecocardiografie oncologică
Ecografie 1 ochi
Ecografie 2D abdomen superior
Ecografie 2D abdominală

Ecografie 2D ficat şi căi biliare
Ecografie 2D prostată
Ecografie 2D rinichi, vezică, prostată
Ecografie 2D sân bilateral
Ecografie 2D sân unilateral
Ecografie 2D suprarenală, rinichi
Ecografie 2D tiroidă
Ecografie 2D vezică, uter şi ovare
Ecografie 3D abdomen inferior
Ecografie 3D abdomen inferior şi superior
Ecografie 3D abdomen superior
Ecografie 3D ficat, pancreas şi splină
Ecografie 3D părţi moi, ganglioni
Ecografie 3D rinichi şi suprarenale
Ecografie 3D rinichi, vezică şi prostată
Ecografie 3D sân bilateral
Ecografie 3D sân unilateral
Ecografie 3D şold
Ecografie 3D tiroidă
Ecografie 3D transfontanelară
Ecografie 3D vascularitate renală
Ecografie 4D abdomen inferior
Ecografie 4D abdomen superior
Ecografie 4D abdomen total pediatrie
Ecografie 4D abdominală
Ecografie 4D acuson - Doppler vascular
Ecografie 4D acuson abdomen inferior
Ecografie 4D acuson abdomen superior
Ecografie 4D acuson abdominală
Ecografie 4D acuson abdominală pediatrie
Ecografie 4D acuson aparat urinar pediatrie
Ecografie 4D acuson Doppler aparat urinar
Ecografie 4D acuson Doppler aparat urinar pediatrie
Ecografie 4D acuson Doppler tumori
Ecografie 4D acuson ficat, căi biliare, pancreas şi splină
Ecografie 4D acuson ganglioni din regiunea buco-maxilofacială
Ecografie 4D acuson pelvină
Ecografie 4D acuson rinichi, vezică şi prostată
Ecografie 4D acuson sân bilateral
Ecografie 4D acuson sân unilateral
Ecografie 4D acuson tiroidă
Ecografie 4D acuson transrectală
Ecografie 4D acuson transvaginală
Ecografie 4D acuson utero-ovariană
Ecografie 4D aparat urinar
Ecografie 4D aparat urinar pediatrie
Ecografie 4D Doppler aparat urinar
Ecografie 4D Doppler aparat urinar pediatrie
Ecografie 4D părţi moi, ganglioni
Ecografie 4D sân bilateral
Ecografie 4D sân unilateral
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Ecografie 4D tiroidă
Ecografie 4D transrectală
Ecografie 4D transvaginală
Ecografie abdomen inferior (uter, ovare, vezică urinară,
fosă iliacă dreaptă)
Ecografie abdomen superior
Ecografie abdominală
Ecografie abdominală completă
Ecografie cardiacă şi Doppler
Ecografie cerebro-vasculară: arteră carotidă comună,
arteră carotidă internă, arteră carotidă externă, venă
jugulară
Ecografie cervicală (glande salivare, sistem ganglionar,
părţi moi, tiroidă)
Ecografie de cord, artere carotide, aortă abdominală,
artere periferice
Ecografie de organ
Ecografie de organ 3D
Ecografie de organ 4D
Ecografie de organ cu evaluare 3D/4D
Ecografie de resincronizare
Ecografie de sarcină 2D, 3D, 4D (orice trimestru, sarcini
unice, gemelare sau multiple) cu morfologie fetală şi/sau
biometrie fetală şi/sau Doppler
Ecografie Doppler abdominală
Ecografie Doppler artere carotide şi vertebro-basilare
Ecografie Doppler arterial
Ecografie Doppler ax vascular porto-splenic
Ecografie Doppler branhială
Ecografie Doppler carotidian
Acumetrie instrumentală
Audiogramă (audiometrie)
ECG de efort: efectuare, supervizare şi interpretare
ECG de repaus: efectuare, supervizare şi interpretare
ECG: electrocardiogramă computerizată
Înregistrare Holter ECG: montare şi interpretare
Înregistrare Holter tensiune arterială: montare şi
interpretare
Oscilometrie
Teste funcţionale respiratorii: spirometrie cu sau fără test
bronhomotor
Angiofluorografie (AFG)
Angiografie carotidiană
Aortografie
Arteriografie cerebrală, carotidiană, renală, mezenterică,
hepatică
Examen radiologic piramidă nazală
Examen radiologic sinusuri anterioare sau posterioare ale
feţei
Arteriografie periferică
Mamografie unilaterală sau bilaterală, 1 sau 2 incidenţe,
cu interpretare

Radiografie abdominală simplă
Radiografie cardio-pulmonară 1 sau 2 incidenţe
Coronarografie/cateterism cardiac
Ecografie Doppler color - cardiologie
Ecografie Doppler color - dermatologie
Ecografie Doppler cord
Ecografie Doppler de artere renale
Ecografie Doppler de cord cu determinarea fracţiei de
ejecţie
Ecografie Doppler de membre inferioare (artere sau
vene)
Ecografie Doppler de membre superioare (artere sau
vene)
Ecografie Doppler de sân
Ecografie Doppler duplex arterial
Ecografie Doppler endovaginală (transvaginală)
Ecografie Doppler femurală
Ecografie Doppler ginecologică
Ecografie Doppler organ abdominal
Ecografie Doppler regiune cervicală
Ecografie Doppler sistem arterial membre inferioare
Ecografie Doppler sistem arterial membre superioare
Ecografie Doppler sistem arterial periferic membre
superioare sau inferioare
Ecografie Doppler sistem arterial periferic membru
superior sau inferior
Ecografie Doppler sistem venos membre inferioare
Ecografie Doppler sistem venos membre superioare
Ecografie Doppler sistem venos periferic membre
superioare sau inferioare
Ecografie Doppler sistem venos periferic membru
superior sau inferior
Ecografie Doppler tibială
Timpanometrie
Ecografie Doppler tiroidă
Ecografie Doppler transtoracică
Ecografie Doppler tub digestiv
Ecografie Doppler tumori
Ecografie Doppler vascular
Ecografie Doppler vase periferice
Ecografie Doppler vena cavă inferioară şi vene iliace
Ecografie Doppler venos
Ecografie ficat şi căi biliare
Ecografie ficat, căi biliare, pancreas şi splină
Ecografie ganglioni abdominali
Ecografie ginecologică
Ecografie ginecologică abdomen inferior
Ecografie ginecologică abdomen inferior 2D profesor
Flebografie
Ecografie pediatrie abdomen inferior
Ecografie pediatrie abdomen superior
Ecografie pediatrie abdomen superior şi inferior
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Ecografie pediatrie rinichi
Ecografie pediatrie tiroidă
Incidenţă suplimentară la mamografie
Ecografie pelvi-genitală pe cale abdominală
Examen radiologic intestin subțire cu substanţă de
contrast (sulfat de bariu)
Ecografie pelvină
Ecografie peniană (corpi cavernoşi, artere cavernoase)
Ecografie
pentru
disfuncţie
erectilă
(erecţie
farmacodinamică)
Ecografie pentru monitorizarea ovulaţiei (3 examinări)
Ecografie prostată
Ecografie reno-pelvină
Ecografie rinichi şi suprarenale
Ecografie rinichi, vezică şi prostată
Ecografie sân - unilateral sau bilateral
Ecografie sistem vascular cord
Ecografie sistem vascular port
Radioscopie cardiopulmonară
Ecografie sistem venos pentru evaluare funcţională
(preoperatorie)
Ecografie sistem venos pentru suspiciune de tromboză
venoasă
profundă
Ecografie sistem venos sau arterial (1 membru)
Histerosalpingografie
Retinofotografie
Ecografie Ňold
Ecografie testiculară unilaterală
Ecografie tiroidă
Ecografie tiroidă - endocrinologie
Ecografie transfontanelară
Ecografie transfontanelară şi Doppler
Ecografie transrectală
Ecografie transvaginală
Ecografie transvaginală 2D profesor
Ecografie transvaginală de control după întrerupere de
sarcină
Ecografie vascularitate renală
Ecografie vezică urinară, uter şi ovare
Ecografie: fotografie opţional
Evaluare Doppler fistulă arterio-venoasă pentru
hemodializă
Monitorizare ecografică transvaginală
Analize de laborator: se acordă pe baza unei
recomandări medicale şi a unei programări prin
serviciul de Call Center
Acid uric urinar
Albumina serică
Alfa amilaza
Alaninaminotransferaza (ALAT, TGP, GPT)

Amilaza pancreatică
Aspartataminotransferaza (ASAT, TGO, GOT)
Bilirubina directă
Bilirubina indirectă
Bilirubina totală
Bilirubina totală şi bilirubina directă
Calciul ionic seric
Calciul total seric
Clor seric
Colesterol HDL
Colesterol LDL
Colesterol total
Colesterol VLDL
Creatinfosfokinaza (CK_NAC)
Creatinina serică
Creatinina urinară
Creatinkinaza MB - CK-MB
Creatinkinaza totală
Electroforeza proteinelor
Feritina
Fier seric
Fosfor seric
Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT)
Glicozurie şi corpi cetonici
Glucoza serică
17 Cetosteroizi
Amilazurie
Toleranţa la glucoză - hiperglicemie provocată
17 Hidroxi progesteron
17 Hidrozicorticosteroizi
Beta HCG
Calcitonina
Clearance-ul la creatinină
Estradiol
Estriol
Hormonul adrenocorticotrop (ACTH)
Hormonul foliculinostimulant (FSH)
Hormonul lutinizant (LH)
Insulina
Osteocalcina
Progesteron
Prolactina
Secretina
T3
T3 liberă (Ft3)
T4 liberă (Ft4)
T4 totală
Test supresie HGH dupa glucoză
Testosteron
Tiroglobulina
Toleranta la insulină
Examen biochimic urină
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Examenul urinii: detectarea proteinelor
Examinarea microscopică a sedimentului urinar
Glucoza urinară
TSH
Antibiograma clasică şi extinsă
Antibiograma difuzimetrică pentru bacterii aerobe
Antibiograma pentru coprocultură, diverse secreţii sau
exudate
Antifungigrama difuzimetrică
Coprocultură (bacterii, levuri)
Coprocultură cu detecţie de candida
Alergotest
ASLO determinare calitativă sau cantitativă
Beta Crosslaps
CRP (proteina C reactivă) - determinare cantitativă
Depistare antigen Helicobacter Pylori
Determinare anticorpi anti delta IgM
Determinare anticorpi anti celule insulare pancreatice
Determinare anticorpi anti Chlamydia IgA şi/sau IgG
Determinare anticorpi anti Chlamydia trachomatis IgG,
IgM şi/sau IgA
Determinare anticorpi anti Giardia Lamblia
Determinare anticorpi anti Helicobacter Pylori IgA
Determinare anticorpi anti Helicobacter pylori IgG - test
cantitativ
Alfa fetoproteina (AFP)
Antigen Carcinoembrionar (CEA)
Markeri tumorali: CA 125
Markeri tumorali: CA 15-3
Markeri tumorali: CA 19-9
Markeri tumorali: HCG
Determinare anticorpi anti RH - calitativ
Determinare anticorpi anti-A (grup sanguin)
Determinare anticorpi anti-B (grup sanguin)
Determinare anticorpi anti CMV IgG şi/sau IgM
Markeri tumorali: CA 72-4
Coprocultura: screening pentru Shigella Şi Salmonela
Cultură bacterii aerobe: leziuni mucoasă nazală, prelevat
endometru, prelevat ureche internă, răni, recoltări
endoculare, secreţie conjunctivală
Cultură din spută, puroi, secreţii (vaginale, uretrale, otică,
oculară)
Cultură fungi
Antitrombina III (ATIII)
Citochimia sângelui periferic şi măduvei osoase: reacţie
PAS
CTLF (capacitatea totală de legare a fierului)
Determinare anticorpi anti Rh, A imun, B imun
Examen citologic frotiu sanguin
Feritina - eritrocinetică
Fibrinogen
Hematocrit

Hemoglobină
Hemograma cu formula leucocitară, hemoglobină,
hematocrit şi indici
Hemograma cu formula leucocitară, hemoglobină,
hematocrit, indici şi reticulocite
Hemoleucograma completă cu sau fără concentrat
leucocitar
Hemosiderina medulară - coloraţie Perls
Numărătoare reticulocite - coloraţie supravitală
Numărătoarea elementelor sanguine în cameră (hematii,
leucocite, trombocite)
Proba Rumpel Leede
ProC global (activitate proteina C)
ProC global/Factor V (activitate proteina C Şi factor V
Leiden)
Coprocitograma - examenul celulelor din tractul digestiv
Colorare frotiu cu mucus, coloraţia Papanicolau
Determinare anticorpi anti-Rh
Bitest cu interpretare
Triplu test cu interpretare
Determinare anticorpi antitiroidieni
Determinare anticorpi Aspergilus
Cyfra 21-1
Glutamal dehidrogenaza
Hemoglobina glicozilată
Hidroxisteroizi
Ionograma serică completă ( Na,K,Cl)
Lactatohidrogenaza (LDH)
Lipaza
Lipide totale serice
Sumar urină
Magneziu seric
Potasiu seric
Potasiu urinar
Profil lipidic (colesterol total, colesterol HDL, colesterol
LDL, colesterol VLDL, trigliceride)
Proteina C reactivă
Proteine totale
Proteine urinare
Determinare anticorpi: Helicobacter Pylori
Determinare antigen Giardia în fecale (ELISA)
Proteina C (trombofilie)
Determinare antigen Mycoplasma (cu antibiogramă după
caz)
Determinare autoanticorpi anti tireoperoxidaza (TPO sau
microsomali)
Determinare autoanticorpi antitireoglobulina (TG)
Determinare autoanticorpi: anticorpi anti GAD
Determinare autoanticorpi: anticorpi anti insulină
Cultură fungi: exudat faringian
Cultură fungi: secreţie vaginală
Cultura produse biologice (cu antibiogramă după caz)
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Cultură secreţie conjunctivală
Retracţia cheagului
Test Coombs
Sodiu seric
Cultură secreţie genitală
Cultură secreţie otică
Determinare autoanticorpi: antireceptor TSH
Determinare cantitativă a imunoglobulinelor serice: IgE
totale
Determinare factor Rh
Sodiu urinar
Determinare grup sangvin ABO Şi Rh
Determinare grup Streptococ
Determinare IgE specifice anti alergene: acarieni
Determinare IgE specifice anti alergene: agenţi
dezinfectanţi
Transferina
Trigliceride serice
Determinare IgE specifice anti alergene: alergeni
industria alimentară
Uree serică
Cultură secreţie vaginală
Cultură Şi identificare fungi (cu antifungigramă după caz)
Determinarea Helicobacter Pylori din materii fecale
Examen microscopic pe frotiu (preparat proaspăt şi/sau
colorat)
Examen bacteriologic (cultură ± antibiogramă) puroi
Examen bacteriologic (cultură ± antibiogramă) secreţii
otice, conjunctivale, vaginale sau vulvare
Examen bacteriologic (cultură ± antibiogramă) exudat
faringian sau nazal
Examen bacteriologic (cultură ± antibiogramă): examen
col uterin
Examen bacteriologic abcese/puroi
Examen bacteriologic colecţii, fistule, răni
Examen bacteriologic secreţie balano-prepuţială - cultură
Examen bacteriologic secreţie linguală
Examen bacteriologic secreţie otică
Examen bacteriologic secreţii, plăgi, fistule, abcese cultură
Examen bacteriologic-lamă
Determinare IgE specifice anti alergene: alimentare
(lactate, ouă, cereale, oleaginoase, etc.)
Examen coproparazitologic
Citologie vaginală BabeŇ-Papanicolau: laborator
Uree urinară
Determinare IgE specifice anti alergene: amoxicilina
Examen coproparazitologic direct şi examinare în strat
gros
Examen coproparazitologic macroscopic
Examen micologic (cultură ± fungigramă) puroi

Examen micologic (cultură ± fungigramă) secreţie
conjunctivală, otică, vaginală şi/sau vulvară
Examen micologic (cultură şi fungigramă): exudat lingual
Examen micologic exudat faringian
Examen micologic microscopic direct
Examen microbiologic complex al secreţiei vaginale
Examen microbiologic cu sau fără antibiogramă lichide
Examen microscopic frotiu: puroi
Determinare IgE specifice anti alergene: ampicilina
Determinare IgE specifice anti alergene: Aspergillus
fumigatus
Determinare IgE specifice anti alergene: Blatella
germanica (gândacul de bucătărie)
Determinare IgE specifice anti alergene: cartof
Determinare IgE specifice anti alergene: ceapă
Determinare IgE specifice anti alergene: cefaclor
Determinare
IgE
specifice
anti
alergene:
Dermatophagoides farinae
Determinare
IgE
specifice
anti
alergene:
Dermatophagoides pteronyssinus
Determinare IgE specifice anti alergene: frunza de tutun
Examen microscopic nativ secreţie vaginală, vulvară
Examen microscopic pe frotiu: examen col uterin
Examen microscopic pe frotiu: exudat faringian
Examen microscopic secreţii
Examen secreţie col uterin (micologic Şi bacteriologic)
Determinare IgE specifice anti alergene: fulgi în amestec
Examen secreţie col uterin pentru anaerobi
Examene pentru paraziţi intestinali: metode larvoscopice
Examinare microscopică - frotiu Gram: secreţie
conjunctivală, secreţie ureche internă sau externă,
secreţie vaginală
Determinare IgE specifice anti alergene: latex
Exudat faringian: cultură
Determinare IgE specifice anti alergene: măr
Determinare IgE specifice anti alergene: medicamente
Frotiu MGG (citologie) puroi, secreţii conjunctivale,
nazale, uretrale
Determinare IgE specifice anti alergene: morcov
Determinare IgE specifice anti alergene: mucegaiuri în
amestec
Determinare IgE specifice anti alergene: Panel 4 alergeni
Determinare IgE specifice anti alergene: panel de
alergeni specifici alimentari
Determinare IgE specifice anti alergene: panel de
alergeni specifici respiratori
Determinare IgE specifice anti alergene: păr de câine
Determinare IgE specifice anti alergene: păr de cal
Determinare IgE specifice anti alergene: păr de cobai
Determinare IgE specifice anti alergene: păr de iepure
Determinare IgE specifice anti alergene: păr de pisică
Determinare IgE specifice anti alergene: penicilina G
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Determinare IgE specifice anti alergene: penicilina V
Determinare IgE specifice anti alergene: piper negru
Determinare IgE specifice anti alergene: polen Artemisia
vulgaris (pelin)
Determinare IgE specifice anti alergene: polen Betula
verrucosa (mesteacăn)
Determinare IgE specifice anti alergene: polen de pomi
timpurii amestec 1/2
Determinare IgE specifice anti alergene: polen graminee
amestec
Determinare IgE specifice anti alergene: polen ierburi
amestec
Determinare IgE specifice anti alergene: polen Phleum
pratense (timoftica)
Determinare IgE specifice anti alergene: portocală
Timp de protrombină PT (timp Quick)
Timp de sângerare
Determinare IgE specifice anti alergene: praf de casă
amestec
Exudat lingual: cultură
Exudat nazal: cultură
Fungigrama
Identificare germeni din exudat sau alte culturi
Determinare IgE specifice anti alergene: reactivi chimici
Determinare IgE specifice anti alergene: roşii
Determinare IgE specifice anti alergene: soia
Determinare IgE specifice anti alergene: ţelină
Determinare IgE specifice anti alergene: Testul Phadiatop
Determinare IgE specifice anti alergene: Testul Phadiatop
Infant
Determinare IgE specifice anti alergene: venin de viespe
Determinare IgE specifice anti alergene: venin insecte
Determinare medicamente şi droguri în ser şi urină:
digoxina
Identificare micelii
Izolarea/identificarea anaerobilor din prelevate biologice
prin metoda clasică
Determinarea grupelor sangvine (sistem AOB)
IDR microbiene - martor
IDR microbiene - streptococ
IDR microbiene - bronhodin (amestec bacterian)
IDR microbiene - stafilococ
Determinarea Rh
Timp de sângerare şi retracţia cheagului
Timp de trombină TT
Determinare antigen HBs - screening
Intact - PTH (Paratiroid Hormon)
Microalbuminuria
Proteina C reactivă (determinare semicantitativă)
RPR
Screening HPV
Timp parţial de tromboplastină A PTT

SHBG (sex hormone-binding globulin)
Test TORCH (CMV lg G, Rubella Ig G, Toxoplasma lg G,
Herpex)
Testare prick-test: alergeni de mediu
Teste imunologice în sarcină: PAPP-A
Teste detectare antigene parazitare: antigen Giardia
Timp Quick, activitate de protrombină şi INR
Timp Quick Şi activitate de protrombină
TPHA cantitativ şi/sau calitativ
TPHA confirmare
Prelucrare şi interpretare biopsie cutanată
Examen anatomo-patologic ORL
Examen citologic vaginal convenţional sau în mediu lichid
VDRL calitativ Şi/sau cantitativ
Timp Quick şi INR
Biopsie etajată
Conizaţie şi raclat
VDRL cantitativ şi TPHA calitativ şi/sau cantitativ
Urocultura pentru levuri
Timp sângerare şi timp de coagulare
VSH
VDRL/RPR - supliment cantitativ
Urocultură cu sau fără antibiogramă
Tratamente şi servicii în clinică: se acordă pe baza
unei recomandări medicale şi a unei programări prin
serviciul de Call Center
Anestezie de contact - dermatologie
Aplicare tratament topic - dermatologie
Aplicaţii azot lichid/leziune - dermatologie
Aplicaţii podofilină/şedinţă - dermatologie
Avulsie partială sau totală unghială - dermatologie
Cauterizare - dermatologie
Cauterizare cu laser pentru papiloame - dermatologie
Cauterizare papilom pediculat - dermatologie
Chiuretare/leziune - dermatologie
Crioterapie/leziune (aplicaţie histofreezer/leziune) dermatologie
Dermatochirurgie leziune
Dermatoscopie/leziune - dermatologie
Electrocauterizare - dermatologie
Electrocauterizare
(veruci,
papiloame)/şedinţă
dermatologie
Electrocauterizare alte tumori benigne tegumentare dermatologie
Electrocauterizare condiloame/cm - dermatologie
Electrocauterizare granulom piogenic - dermatologie
Electrocauterizare keratoze seboreice - dermatologie
Electrocauterizare leziuni - dermatologie
Electrocauterizare
Molluscum
contagiosum
dermatologie
Electrocauterizare Molluscum pendulum - dermatologie
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Electrocauterizare papiloame virale
Electrocauterizare veruci plane/cm - dermatologie
Electrocauterizare veruci seboreice/leziune
Electrocauterizare veruci vulgare - dermatologie
Electrocoagulare leziune, veruci sau vegetaţii veneriene dermatologie
Electrocoagulare sau excizie pentru verucoame, vegetaţii
mari, molluscum contagiosum/cm - dermatologie
Examinare cu lampa Wood - dermatologie
Excizie chirurgicală/leziune - dermatologie
Excizie leziune (manevră) - dermatologie
Excizie sau electroexcizie tumoră malignă unică
tegumentară - dermatologie
Excizie sau electroexcizie/leziune: tumoră benignă sau
chist sebaceu - dermatogie
Extirpare condiloame - dermatologie
Extracţie comedoane şi tratament antiacneic –
dermatologie
Incizia şi chiuretajul unui chist sebaceu piococizat dermatologie
Incizie cu drenaj şi meşare - dermatologie
Incizie de furuncule, hidrosadenită, abcese, perionixis dermatologie
Incizie pentru biopsie piele - dermatologie
Incizie şi excizie/leziune - dermatologie
Infiltraţie intralezională sau intradermică, induraţie
plastică de corpi cavernoşi
Laser terapie - dermatologie
Pansament ulcer - dermatologie
Peeling mediu - dermatologie
Prelevarea biopsiei tegumentare - dermatologie
Recoltare material biologic - dermatologie
Tratament cu laser CO2 pentru leziuni vasculare/şedinţă dermatologie
Test inhibiţie hormon de creştere - endocrinologie
Test supresie DXM - 1mg (include analiza specifică) endocrinologie
Test supresie DXM 7 zile (include analizele specifice) endocrinologie
Aerosoli/şedinţă, manevră
Biopsie tegumentară cu laser
Amniocenteză - ginecologie
Anestezie locală în intervenţii ginecologice
Cauterizare cu nitrat de argint 20% - ginecologie
Cauterizare leziuni - ginecologie
Cauterizare pentru condiloame/şedinţă - ginecologie
Chiuretaj biopsic al cavităţii uterine
Chiuretaj biopsic endocervical
Chiuretaj biopsic fracţionat
Chiuretaj biopsic şi examen histopatologic
Chiuretaj uterin (doar dacă este recomandat din punct de
vedere medical)

Chiuretaj uterin în scop hemostatic
Colposcopie
Colposcopie video-asistată
Conizaţie (manevră) - ginecologie
Electrocauterizare condiloame vulvo-perineale/cmp ginecologie
Electrocauterizare de col uterin
Electrorezecţie cu ansa diatermică (ERAD) - ginecologie
Electrorezecţie cu ansa diatermică (ERAD) pentru
condiloame vulvo-perineale - ginecologie
Electrorezecţie cu ansa diatermică (ERAD) sau conizaţie
pentru zonă lezională a colului uterin - ginecologie
Evacuare, debridare, drenaj - ginecologie
Excizie prin radiofrecvenţă a zonei de leziune ginecologie
Excizie simplă leziuni - ginecologie
Extirpare chist de glandă Bartholin - ginecologie
Extirpare de formaţiune din zona genitală externă ginecologie
Extirpare de polip - ginecologie
Extirpare de polip cervical - ginecologie
Extragere de granulom de fir - ginecologie
Incizie de abces mamar - ginecologie
Incizie de chist de glandă Bartholin - ginecologie
Îndepărtare de sterilet - ginecologie
Îndepărtare de sterilet prin chiuretaj
Îndepărtare sterilet cu dilataţie
Instilaţie utero-tubară - ginecologie
Interpretare analize şi stabilirea conduitei terapeutice ginecologie
Aplicaţie soluţie în scop diagnostic - oftalmologie
Astigmometrie
Biometrie - oftalmologie
Biomicroscopie
Determinare câmp vizual - oftalmologie
Determinare simţ cromatic
Drenajul canalului lacrimal, spălătură de căi lacrimale oftalmologie
Drenajul sau cateterismul canalului lacrimal - oftalmologie
Electrocauterizare pentru veruci palpebrale/bucată sau
cmp - oftalmologie
Examen ortoptic
Examenul de fund de ochi - oftalmologie
Exoftalmometrie
Extracţie de corp străin - oftalmologie
Injecţie parabulbară, retrobulbară sau perioculară manevră
Injecţie subconjunctivală - manevră
Măsurare lentile de contact sau de ochelari (lensmeter)
Ablaţie de papilom al mucoasei buco-faringiene - ORL
Adenoidectomie - ORL
Adenoidectomie cu tonsilectomie - ORL
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Anemizări ale pituitarei - ORL
Anestezie locală - ORL
Aspiraţie auriculară - ORL
Audiometrie cu interpretare
Audiometrie tonală liminală
Badijonaj nazal/orofaringian
Cauterizare cavum prin ridicare văl palatin
Cauterizare mucoasă nazală
Cauterizare pentru papiloame ale mucoasei nazale - ORL
Cauterizare pentru pată vasculară - ORL
Control de permeabilitate tubară - ORL
Endoscopie de nazocavum - ORL
Endoscopie faringe, cavum, laringe sau fose nazale cu
tijă rigidă - ORL
Endoscopie naso-faringo-laringiană fără cameră video ORL
Examen otomicroscopic
Examen vestibular - ORL
Examinarea de cavum prin ridicarea vălului palatin - ORL
Examinarea rinofaringelui cu anestezie - ORL
Extirpare de tumori benigne orofaringiene - ORL
Extracţie corp străin auricular - ORL
Extracţie corp străin faringian - ORL
Extracţie corpi străini nazali - ORL
Extracţie de dopuri de cerumen - ORL
Fibroscopie laringiană cu sau fără anestezie
Fibroscopie nazală, cavum, laringe, otică
Fibroscopie rino-sinusală-faringiană
Incizie de fren lingual - ORL
Incizie pentru hematom şi/sau abces de sept nazal - ORL
Incizie şi drenaj pentru colecţie auriculară - ORL
Incizie şi/sau drenaj - ORL
Incizie şi/sau drenaj pentru flegmon periamigdalian - ORL
Infiltraţie cu substanţe anestezice şi/sau antiinflamatorii ORL
Infiltraţie în zona cervicală - ORL
Infiltraţie turbinală - ORL
Aerosoli (manevră) - pediatrie
Anestezie de contact
Anestezie locală
Anestezie locală cu xilină şi adrenalină
Injecţie cornet inferior, meat nazal inferior, transtimpanală
- manevră
Anestezie loco-regională
Aspiraţie secreţii cu aspirator chirugical
Atitudine primară în arsuri
Măsurare tensiune intraoculară (aplanotonometrie)
Pansament şi nitratare - oftalmologie
Infiltraţie - manevră
Injecţie hemisuccinat hidrocortizon sau Moldamin
Injecţie intradermică - manevră
Injecţie intramusculară - manevră

Injecţie intravenoasă - manevră
Injecţie subcutanată - manevră
Instilaţie laringiană
Montare branulă - manevră
Montare cateter venos periferic - manevră
Pansament antibiotic
Perimetrie computerizată - oftalmologie
Pansament arsuri sau degerături
Pansament exudativ
Insuflaţii tubare cu para Politzer sau Itard - ORL
Pansament hemostatic
Pansament plagă
Mică intervenţie chirurgicală ginecologică
Pansament - ginecologie
Prelevare de aspirat endometrial (manevră)
Pansament şi toaletă locală - ginecologie, ORL
IDR la PPD
Tuşeu rectal - gastroenterologie
Insuflaţii tubare ORL
Irigaţii nazofaringiene
Laringoscopie
Meşă auriculară
Meşe nazale anemizante
Mică intervenţie chirurgicală - ORL
Mucotomie - ORL
Pansament simplu
Pansament nazal
Polipectomie auriculară sau nazală - ORL
Examinare clinică la vârsta 1-12 luni (luare în evidenţă)
Examinare clinică la vârsta 1-3 ani (luare în evidenţă)
Examinare clinică la vârsta 3-18 ani (luare în evidenţă)
Examinare clinică la vârsta de 1 an
Examinare clinică la vârsta de 1 lună
Examinare clinică la vârsta de 18 luni
Examinare clinică la vârsta de 2 ani
Examinare clinică la vârsta de 2 luni
Examinare clinică la vârsta de 3 ani
Examinare clinică la vârsta de 4 luni
Examinare clinică la vârsta de 6 luni
Examinare clinică la vârsta de 9 luni
Prelevare de aspirat endometrial cu sondă tip Pipelle manevră
Prelevare de biopsie col, vulvă, vagin, perianală sau
peniană (manevră) - ginecologie
Prelevare de puncţie tumorală mamară (manevră) ginecologie
Prelevare de secreţie mamelonară (manevră) ginecologie
Tratament cu laser CO2 pentru chist sebaceu/bucată dermatologie
Tratament cu laser CO2 pentru fibrom moale dermatologie
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Tratament cu laser CO2 pentru hemangiom/şedinţă dermatologie
Tratament cu laser CO2 pentru keratoze/cmp dermatologie
Examinare clinică nou-născut ( 0-30 zile)
IDR (manevră) - pediatrie
Prelevarea biopsiei de endometru (manevră) ginecologie
Recoltare de secreţie vaginală şi/sau de col uterin ginecologie
Recoltare secreţie pentru citologie cervico-vaginală (PAP)
- ginecologie
Proba de provocare - oftalmologie
Prelevare biopsie din sfera ORL
Prelevare secreţie nazală şi cultură bacteriană - ORL
Probe vestibulare - ORL
Puncţie de sinus maxilar - ORL
Puncţie şi spălătură sinus maxilar - ORL
Radiocauterizare de cornete - ORL
Recoltare secreţie auriculară - ORL
Redresarea piramidei nazale - ORL
Redresarea septului nazal post traumatism recent
Rezecţie de luetă Şi plastie de văl palatin - ORL
Rinoplastie simplă (cu sedare intravenoasă sau cu
anestezie generală prin intubaţie orotraheală) - ORL
Prelevare biopsie
Recoltare de analize în clinică
Recoltare secreţie pentru examen citologic vaginal
(Babeş- Papanicolau) - ginecologie
Recoltare secreţie vaginală pentru examen bacteriologic ginecologie
Puncţia colecţiei purulente - oftalmologie
Refractometrie
Tratament cu laser CO2 pentru papiloame/bucată dermatologie
Tratament cu laser CO2 pentru rinofima - dermatologie
Tratament cu laser CO2 pentru teleangiectazii/şedinţă dermatologie
Tratament cu laser CO2 pentru vegetaţii veneriene şi
condiloame - dermatologie
Tratament cu laser CO2 pentru verucă vulgară /bucată dermatologie
Recoltare secreţie mamelonară în clinică
Test rapid glicemie
Rezolvarea afecţiunilor zonei mamare
Scoatere fire - ginecologie
Tratament cu laser CO2 pentru veruci plane/şedinţă dermatologie
Tratament dermatologic angiom sau condilom/leziune
Tratament dermatologic keratoze, nevi sau
papiloame/şedinţă
Tratament dermatologic micro-chirurgie

Tratament dermatologic verucă plantară
Tratament dermatologic veruci vulgare/leziune
Tratament local cu laser pentru angioame - dermatologie
Tratament local cu laser pentru angiofibrom/leziune dermatologie
Tratament local cu laser pentru tumori benigne dermatologie
Tratament local cu laser pentru angiokeratom dermatologie
Tratament local cu laser pentru chist sebaceu dermatologie
Rinoseptoplastie, (cu sedare intravenoasă sau cu
anestezie generală prin intubaţie orotraheală) - ORL
Scos fire plagă - ORL
Secţionarea de sinechie septo-turbinală - ORL
Septoplastie (cu sedare intravenoasă sau cu anestezie
generală prin intubaţie orotraheală) - ORL
Tratament local cu laser pentru condilom/cm dermatologie
Perfuzie - manevră
Tratament local cu laser pentru epiteliom bazocelular dermatologie
Tratament local cu laser pentru granulom periunghial dermatologie
Tratament local cu laser pentru hemangioame dermatologie
Scoatere fire ( indiferent de specialitate)
Sedare
Spălătură amigdaliană/şedinţă - ORL
Tratament local cu laser pentru keratoze seboreice dermatologie
Tratament local cu laser pentru lentigine - dermatologie
Spălătură auriculară unilaterală sau bilaterală - ORL
Spălătură şi/sau aspiraţie nazală - ORL
Toaletă plagă
Tratament local (cu substanţa pacientului)
Tratament local cu podofilină
Sutură de plagă superficială Şi pansament - ORL
Tamponament nazal anterior sau posterior - ORL
Sutură de plagă conjunctivală, plagă corneeană simplă
sau plagă sclerală - oftalmologie
Test Schirmer
Tonometrie (măsurare tensiune oculară)
Tratament local dermatologic
Tratament local otic/şedinţă
Tratament local cu laser pentru Molluscum
contagiosum/leziune - dermatologie
Tratament local cu laser pentru Molluscum pendulum dermatologie
Tratament local cu laser pentru nevi acromici dermatologie
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Tratament local cu laser pentru papilom viral dermatologie
Tratament local cu laser pentru tumori faţă, gât dermatologie
Tratament local cu laser pentru tumori, tumorete benigne
- dermatologie
Tratament local cu laser pentru veruci plane dermatologie
Tratament local cu laser pentru veruci vulgare mâini sau
picioare - dermatologie
Tratament local pentru angiocheratom/bucată dermatologie
Tratament local pentru angiofibrom/bucată - dermatologie
Tratament local pentru epitelioame bazocelulare/cmp dermatologie
Tratament local pentru rinofima/şedinţă - dermatologie
Sinechioliza - ginecologie
Tonometrie noncontact
Tratament local pentru teleangiectazii/şedinţă dermatologie
Tratament dermatologic al epitelioamelor bazocelulare
Tratament local al afecţiunilor vasculare - dermatologie
Tratament local pentru lentigine - dermatologie
Tratamente injectabile - manevră
Test la xilina - ORL
Toaletă şi pansament auricular - ORL
Tratamente topice pentru condiloame - ginecologie
VLCO2 (vaporizare cu dioxid de carbon) pentru
condiloame acuminate: penis, vulvă,
perianeu/bucată/cmp - dermatologie
Vaccinare - manevră
Tonsilectomie - ORL
VLCO2 (vaporizare cu dioxid de carbon) pentru epiteliom
bazocelular/bucată sau cmp - dermatologie
VLCO2 (vaporizare cu dioxid de carbon) pentru granulom
piogenic/bucată - dermatologie
VLCO2 (vaporizare cu dioxid de carbon) pentru keratoza
seboreică/bucată sau cmp - dermatologie
VLCO2 (vaporizare cu dioxid de carbon) pentru
Molluscum contagiosum/bucată sau cmp - dermatologie
VLCO2 (vaporizare cu dioxid de carbon) pentru nevi
pigmentari/bucată sau cmp - dermatologie
VLCO2 (vaporizare cu dioxid de carbon) pentru papula
fibroasă a nasului/bucată sau cmp - dermatologie
VLCO2 (vaporizare cu dioxid de carbon) pentru
veruci/bucată sau cmp - dermatologie
Vaporizare cu laser pentru condiloame perineu, vulvă,
vagin sau col/0.5 cmp - ginecologie
Vaporizare cu laser pentru leziuni VIN, VAIN, CIN/0.5
cmp - ginecologie
Vulvoscopie - ginecologie

Tratament blefaro-conjunctivită (nitratare)/şedinţă oftalmologie
Visiotest
Tratament local ORL
Tratament pentru abcese sau flegmoane din sfera ORL
Tratament local cu laser pentru leziune din sfera ORL
Test alergologic - alergologie
Testare alergologică pentru copii - alergologie
Testare cutanată alergologică - 7 teste - alergologie
Testare cutanată alergologică/test suplimentar alergologie
Testare pach standard - alergologie
Testare pach suplimentar - alergologie
Testare prick-test standard/test - alergologie
Teste cutanate IDR cu seturi alergeni/test: manevră alergologie
Teste cutanate intradermice/test - alergologie
Teste cutanate prick la trofalergeni/test - alergologie
Teste epicutane/test - alergologie
Tratamentul local al fimozei - pediatrie
Mică intervenţie chirurgicală în clinică - chirurgie
Schiascopie
Spălătură oftalmică
Sutură cu excizia membranelor pentru plagă corneană
complicată - oftalmogie
Tratament abces Bartholin
Tratament local - ginecologie
II. Lista prestaţiilor medicale disponibile în cadrul
controlului anual preventiv
Se acordă 1 control preventiv/an de asigurare, pe
baza unei programări prin serviciul de Call Center
Femei cu vârsta sub 40 de ani
Consult clinic
Colesterol total, trigliceride, creatinină serică, glicemie,
ALAT
Examen sumar de urină
Femei cu vârsta peste 40 de ani
Consult clinic
Colesterol total, trigliceride, creatinină serică, glicemie,
ALAT
Examen sumar de urină
Mamografie bilaterală, 2 incidenţe cu interpretare
Examen citologic BabeŇ Papanicolau
Bărbaţi cu vârsta sub 40 de ani
Consult clinic
Colesterol total, HDL colesterol, trigliceride, creatinină
serică, glicemie, ALAT
Examen sumar de urină
Bărbaţi cu vârsta peste 40 de ani
Consult clinic
Examen clinic prostată (tuşeu rectal)
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Colesterol total, HDL colesterol, LDL
trigliceride, creatinină serică, glicemie, ALAT
Examen sumar de urină
Antigen specific prostatic (PSA)

colesterol,

III. Lista prestaţiilor medicale disponibile în cadrul
monitorizării sarcinii
Se acordă conform programului de monitorizare a
sarcinii, pe baza unei programări prin serviciul de
Call Center
Denumire
beneficiu
Consult iniţial
medicină
generală:
înscriere în
evidenţă
Consult periodic
medicină
generală:
urmărirea
evoluţiei
Consult iniţial
obstetricăginecologie:
înscriere în
evidenţă
Consult periodic
obstetricăginecologie:
urmărirea
evoluţiei
Hemoleucogra
mă
Glicemie
Examen sumar
de urină
Urocultura cu
antibiogramă
Examen
secreţie
vaginală
Examen
BabeşPapanicolau
Proteine serice
Calciu total
seric

Număr de
accesări
în trim. 1
(săpt. 0-16)

1

Număr de
accesări
în trim. 2
(săpt. 17-28)

0

Număr de
accesări
în trim. 3
(săpt. 29-44)

0

1

1

1

1

0

0

0

2

4

1

1

1

1

1

1

2

3

3

1

1

2

0

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Uree serică
Creatinina
serică
Testul de
toleranţă la
glucoza orală
(doar la
recomandarea
medicului)
Bilirubina totală
Ecografie
transvaginală
(diagnostic de
sarcină)
Ecografie de
sarcină
Ecografie de
sarcină
cu morfologie
fetală
Ecografie de
sarcină
cu biometrie
fetală
Determinare
Rh,
determinare
grup sanguin
Determinare
anticorpi
anti Rh (doar la
recomandarea
medicului)
Test HIV
Determinare
anticorpi
anti Rh (doar la
recomandarea
medicului)
Test HIV
VDRL
Determinare
anticorpi
anti-rubeola
(IgG Şi IgM)
Determinare
anticorpi
anti - virus
citomegal
(IgG Şi IgM)
Determinare

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1
1

0
0

0
0

1

0

0

1

0

0

1

0

0
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anticorpi
anti - virus
herpetic
(IgG Şi IgM)
Determinare
anticorpi
anti toxoplasma
(IgM)
Determinare
antigen HBs
Triplu test de
sarcină
(beta HCG,
estriol, alfa
fetoproteină)

1

0

0

1

0

0

1

0

0

IV. Lista prestaţiilor medicale (proceduri chirurgicale)
disponibile în regim de spitalizare
Aceste proceduri se acordă pe baza unei
recomandări medicale şi a unei programări prin
serviciul de Call Center
Acoperirea prin asigurare exclude dispozitivele
medicale cum ar fi, dar fără a se limita la: cristalin
artificial, implanturi oculare, stent, stimulator cardiac,
defibrilator cardiac, dispozitiv medical folosit în cura
chirurgicală a herniei, în chirurgia prolapsului uterin
sau pelvin, dispozitiv folosit în reducerea fracturilor
Spitalizare
Spitalizare pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale
acoperită de pachetul de asigurare
Naştere
Naştere naturală
Naştere prin operaţie cezariană
Proceduri ginecologice
Biopsia de ovar
Cauterizare de col uterin
Histerectomia abdominală
Histerectomia vaginală asistată laparoscopic cu
anexectomia unilaterală
Histerectomie totală cu anexectomie bilaterală
Proceduri de excizie asupra colului uterin: amputaţia de
col uterin
Proceduri de excizie asupra colului uterin: biopsia de col
uterin

Proceduri de excizie asupra colului uterin: conizaţia de
col uterin
Proceduri de excizie asupra colului uterin: conizaţia de
col uterin prin laser
Proceduri de excizie asupra colului uterin: îndepărtarea
de bont al colului uterin, abord abdominal
Proceduri de excizie asupra colului uterin: îndepărtarea
de bont al colului uterin, abord vaginal
Proceduri de excizie asupra colului uterin: polipectomia la
nivelul colului uterin
Proceduri excizionale la nivel ovarian: chistectomia
ovariană unilaterală
Proceduri excizionale la nivel ovarian: îndepărtarea
laparoscopică a chistului ovarian, unilateral
Proceduri incizionale la nivelul ovarului: puncţia ovariană
Proceduri reparatorii asupra colului uterin: corecţia
chirurgicală a colului uterin
Proceduri reparatorii asupra colului uterin: dilatarea
colului uterin
Repararea prolapsului uterin, planşeului pelvin sau a
enterocelului: corecţia chirurgicală a cistocelului
Repararea prolapsului uterin, planşeului pelvin sau a
enterocelului: corecţia chirurgicală a prolapsului
planşeului pelvin
Repararea prolapsului uterin, planşeului pelvin sau a
enterocelului: corecţia chirurgicală a rectocelului
Proceduri la nivelul aparatului cardiovascular
Angioplastie cord, renal/ iliac, carotidă - procedură, fără
stent
Angioplastie periferică
Implant defibrilator bicameral - procedură, fără defibrilator
Implant defibrilator unicameral - procedură, fără
defibrilator
Implant stimulator cardiac antitahicardic - procedură, fără
stimulator
Implant stimulator cardiac bicameral şi/ sau VDD procedură, fărăstimulator
Implant stimulator cardiac biventricular de resincronizare
- procedură, fără stimulator
Implant stimulator cardiac unicameral - procedură, fără
stimulator
Proceduri asupra arterelor şi venelor: controlul
hemostazei, post intervenţie chirurgicală
Proceduri cu distrucţie la nivelul venelor: întreruperez a
mai multor vene tributare unei vene varicoase
Proceduri cu distrucţie la nivelul venelor: întreruperea
subfascială a uneia sau mai multor vene perforante
varicoase
Proceduri de reoperare la nivelul venelor: reoperaţie
pentru vene varicoase
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Suprimarea anastomozelor venoase varicoase safenofemurale ori safeno-poplitee: întreruperea joncţiunii
safeno-femurală varicoasă
Suprimarea anastomozelor venoase varicoase safenofemurale ori safeno-poplitee: întreruperea joncţiunii
safeno-poplitee varicoasă
Suprimarea anastomozelor venoase varicoase safenofemurale ori safeno-poplitee: întreruperea joncţiunilor
safeno-femurale şi safenopoplitee varicoase
Proceduri la nivelul aparatului digestiv
Apendicectomia
Apendicectomia laparoscopică
Colecistectomia
Colecistectomia laparoscopică
Colectomie subtotală cu anastomoză
Colectomie subtotală cu colostomie
Cura chirurgicală a herniei diafragmatice, abordarea
toracică
Cura chirurgicală a herniei epigastrice
Cura chirurgicală a herniei inghinale unilaterale
Cura chirurgicală a herniei ombilicale
Cura laparoscopică a herniei femurale unilaterale
Cura laparoscopică a herniei inghinale unilaterale
Evacuarea chistului hidatic al unui organ intraabdominal
Evacuarea chistului hidatic peritoneal
Excizia de leziune sau ţesut rectal sau anal: excizia altor
leziuni sau ţesut anal
Excizia de leziune sau ţesut rectal sau anal: excizia
mariscelor hemoroidale
Excizia de leziune sau ţesut rectal sau anal: excizia
mucoasei rectale pentru prolapsul rectal
Excizia de leziune sau ţesut rectal sau anal: excizia
polipului anal
Excizia de leziune sau ţesut rectal sau anal: extirparea
verucilor anale
Fundoplastia, prin abord laparoscopic, cu închiderea
hiatus-ului diafragmatic
Gastrectomia parţială distală cu anastomoză
gastroduodenală
Gastrectomia parţială distală cu anastomoză
gastrojejunală
Proceduri cu distrucţie la nivelul rectului sau anusului:
controlul hemoragiei rectului sau anusului
Proceduri incizionale la nivelul rectului sau anusului:
dilataţia anală a stenozei anale
Proceduri incizionale la nivelul rectului sau anusului:
drenajul abcesului fosei ischiorectale
Proceduri incizionale la nivelul rectului sau anusului:
drenajul abcesului intraanal
Proceduri incizionale la nivelul rectului sau anusului:
drenajul abcesului perianal

Proceduri incizionale la nivelul rectului sau anusului:
incizia rectului sau anusului
Proceduri incizionale la nivelul rectului sau anusului:
trombectomia externă
Proceduri pentru hemoroizi: distrucţia hemoroizilor
Proceduri pentru hemoroizi: hemoroidectomia
Proceduri pentru hemoroizi: ligatura cu benzi elastice a
hemoroizilor
Proceduri pentru hemoroizi: scleroterapia pentru
hemoroizi
Proceduri la nivelul aparatului locomotor
Proceduri excizionale asupra mâinii: sechestrectomia
falangei mâinii
Proceduri excizionale asupra unui os al mâinii:
ostectomia de deget
Proceduri excizionale asupra unui os al mâinii:
ostectomia osului metacarpian
Proceduri excizionale asupra unui os al mâinii:
osteotomia degetului cu fixare internă
Proceduri incizionale asupra antebraţului: tenoliza
tendonului flexor sau extensor al antebraţului sau
încheieturii mâinii
Proceduri reparatorii asupra mâinii: repararea cu lambou
tegumentar local pentru contractura Dupuytren
Amputaţia de carp, mână sau deget: amputaţia degetului
Artrodeza mâinii: artrodeza articulaţiei interfalangiene a
mâinii
Artrodeza mâinii: artrodeza articulaţiei
metacarpofalangiene
Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren
Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren
implicând 1 deget (rază)
Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren
implicând 2 degete (raze)
Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren
implicând cel puţin 3 degete (raze)
Proceduri excizionale pe zone ale aparatului locomotor:
bursectomia
Proceduri excizionale pe zone ale aparatului locomotor:
debridarea excizională a părţilor moi
Proceduri incizionale asupra articulaţiei mâinii: artrotomia
articulaţiei interfalangiene a mâinii
Proceduri incizionale asupra articulaţiei mâinii: artrotomia
articulaţiei metacarpofalangiene
Proceduri incizionale asupra unui muşchi, tendon sau
fascie a mâinii: incizia de părţi moi ale mâinii
Proceduri incizionale asupra unui muşchi, tendon sau
fascie a mâinii: incizia şi drenajul paronichiei mâinii
Proceduri incizionale asupra unui muşchi, tendon sau
fascie a mâinii: incizia şi drenajul spaţiilor mediopalmar,
tenar sau hipotenar
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Proceduri incizionale asupra unui muşchi, tendon sau
fascie a mâinii: incizia şi drenajul tecii tendonului flexor al
degetului
Proceduri incizionale asupra unui muşchi, tendon sau
fascie a mâinii: tenoliza de tendon extensor al mâinii
Proceduri incizionale asupra unui muşchi, tendon sau
fascie a mâinii: tenoliza tendonului flexor al mâinii
Proceduri incizionale asupra unui os al mâinii: osteotomia
de deget
Proceduri incizionale asupra unui os al mâinii: osteotomia
de deget cu fixare internă
Proceduri incizionale asupra unui os al mâinii: osteotomia
de os metacarpian
Proceduri incizionale asupra unui os al mâinii: osteotomia
de os metacarpian cu fixare internă
Proceduri pentru degetul de baseball-ist: fixarea închisă a
degetului în ciocan
Proceduri pentru degetul de baseball-ist: repararea
deschisă a degetului în ciocan
Proceduri reconstructive asupra mâinii: reconstrucţia
deformării în butonieră
Proceduri reconstructive asupra mâinii: reconstrucţia
deformării în butonieră cu eliberarea contracturii
articulare
Proceduri reconstructive asupra mâinii: reconstrucţia
tendonului mâinii cu grefa de tendon
Reducerea deschisă a fracturii de falangă a mâinii:
reducerea deschisă a fracturii de falangă distală a mâinii
Reducerea deschisă a fracturii de falangă a mâinii:
reducerea deschisă a fracturii de falangă distală a mâinii
cu fixare internă
Reducerea deschisă a fracturii de falangă a
mâinii:reducerea deschisă a fracturii de falangă medie a
mâinii
Reducerea deschisă a fracturii de falangă a mâinii:
reducerea deschisă a fracturii de falangă medie a mâinii
cu fixare internă
Reducerea deschisă a fracturii de falangă proximală a
mâinii
Reducerea deschisă a fracturii de falangă proximală a
mâinii cu fixare internă
Reducerea deschisă a fracturii metacarpului: reducerea
deschisă a fracturii de metacarp
Reducerea deschisă a fracturii metacarpului: reducerea
deschisă a fracturii de metacarp cu fixare internă
Reducerea deschisă a luxaţiei articulaţiei mâinii:
reducerea deschisă a luxaţiei de articulaţie
interfalangiană
Reducerea deschisă a luxatiei articulaţiei mâinii:
reducerea deschisă a luxaţiei de articulaţie
metacarpofalangiană

Reducerea închisă a falangei mâinii: reducerea închisă a
fracturii de falangă distală a mâinii
Reducerea închisă a falangei mâinii: reducerea închisă a
fracturii de falangă distală a mâinii cu fixare internă
Reducerea închisă a falangei mâinii: reducerea închisă a
fracturii de falangă medie a mâinii
Reducerea închisă a falangei mâinii: reducerea închisă a
fracturii de falangă medie a mâinii cu fixare internă
Reducerea închisă a falangei mâinii: reducerea închisă a
fracturii de falangă proximală a mâinii
Reducerea închisă a falangei mâinii: reducerea închisă a
fracturii de falangă proximală a mâinii cu fixare internă
Reducerea închisă a fracturii de metacarp
Reducerea închisă a fracturii metacarpului: reducerea
închisă a fracturii de metacarp cu fixare internă
Reducerea închisă a fracturii metacarpului: reducerea
închisă a fracturii intra-articulare de metacarp
Reducerea închisă a fracturii metacarpului: reducerea
închisă a fracturii intra-articulare de metacarp cu fixare
internă
Reducerea inchisă a luxaţiei articulaţiei mâinii: reducerea
închisă a luxaţiei de articulaţie interfalangiană a mâinii
Reducerea închisă a luxaţiei articulaţiei mâinii: reducerea
închisă a luxaţiei de articulaţie metacarpofalangiană
Repararea de tendon al mâinii: repararea primară a
tendonului flexor almâinii, distal de trohleea a1
Repararea de tendon al mâinii: repararea primară a
tendonului flexor al mâinii, proximal de trohleea a1
Repararea de tendon al mâinii: repararea primară sau
secundară a tendonului extensor al mâinii
Repararea de tendon al mâinii: repararea secundară a
tendonului flexor al mâinii, distal de trohleea a1
Repararea de tendon al mâinii: repararea secundară a
tendonului flexor al mâinii, proximal de trohleea a1
Repararea de tendon al mâinii: transferul de tendon al
mâinii
Proceduri la nivelul aparatului urinar
Proceduri reparatorii ale uretrei: dilatarea stricturilor
uretrale
Biopsia endoscopică a vezicii urinare
Nefrolitotomia cu extragerea a cel mult 2 calculi
Proceduri de examinare a rinichilor: pieloscopia
retrogradă
Proceduri de examinare a vezicii urinare: cistoscopia
Rezecţia endoscopică a unei tumori vezicale cu diametrul
>2cm
Proceduri la nivelul organelor genitale masculine
Proceduri incizionale asupra penisului: incizia dorsală sau
laterală a prepuţului

Accesarea prestaţiilor medicale se efectuează în limita programului de funcţionare şi a disponibilităţii furnizorilor de servicii medicale agreaţi de Signal Iduna Asigurare
Reasigurare S.A.

Proceduri reparatorii asupra testiculului, canalului
deferent,
epididimului sau funiculului spermatic: cura varicocelului
Excizia funiculului spermatic: excizia hidrocelului
Excizia funiculului spermatic: excizia spermatocelului,
unilateral
Prostatectomia deschisă: prostatectomia suprapubiană
sau retropubiană
Prostatectomia transuretrală: rezecţia transuretrală a
prostatei
Vasectomia şi epididimectomia: vasectomia bilaterală
Proceduri la nivelul sânului
Mastectomia subcutanată, unilaterală
Mastectomia subcutanată, bilaterală
Mastectomia simplă, unilaterală
Mastectomia simplă, bilaterală
Proceduri la nivelul sistemului endocrin
Lobectomia tiroidiană totală, unilaterală
Proceduri de excizie la nivelul tiroidei sau glandelor
paratiroide: excizia de leziune tiroidiană
Tiroidectomia subtotală după o intervenţie chirurgicală
tiroidiană anterioară
Tiroidectomia subtotală pentru tireotoxicoză
Tiroidectomia subtotală substernală
Tiroidectomia subtotală unilaterală sau bilaterală
Tiroidectomia totală
Tiroidectomia totală după o intervenţie chirurgicală
tiroidiană anterioară
Proceduri oftalmologice
Proceduri excizionale asupra corneei: excizia pterigionului
Proceduri la nivelul cristalinului: repoziţionarea
cristalinului artificial
Proceduri reparatorii asupra globului ocular: resuturarea
plăgii operatorii după o procedură intraoculară anterioară
Proceduri reparatorii asupra globului ocular: resuturarea
plăgii operatorii după o procedură intraoculară anterioară
cu excizia irisului prolabat
Blefarochalasis
Cauterizarea entropion-ului
Corecţia ectropion-ului sau entropion-ului cu rezecţie
largă
Corecţia ectropionului sau entropionului prin alte corecţii
ale retractorilor inferiori
Corecţia ectropionului sau entropionului prin strângerea
sau scurtarea retractorilor inferiori
Corecţia ectropion-ului sau entropion-ului prin tehnici de
sutură
Dezlipire de retină (ab internum) cu injectare de ulei
siliconic

Dezlipire de retină ab externum
Dezlipire de retină ab internum
Dezobstructia canalului lacrimal
Extragerea extracapsulară a cristalinului prin
facoemulsifiere şi aspiraţia cataractei cu inserţia altor
cristaline artificiale
Extragerea extracapsulară a cristalinului prin
facoemulsifiere şi aspiraţia cataractei cu inserţie de
cristaline artificiale pliabile
Extragerea extracapsulară a cristalinului prin tehnica de
aspiraţie simplă (şi irigare) cu inserţia unui cristalin
artificial pliabil
Implant secundar de cristalin artificial de cameră
anterioară
Implant secundar de cristalin artificial de cameră
posterioară
Înlocuirea sau îndepărtarea cristalinului artificial
Înlocuirea sau îndepărtarea cristalinului artificial:
înlocuirea
cristalinului artificial prin inserţia în camera posterioară şi
sutura la iris şi scleră
Inserţia intraoculară a prostezei de cristalin: inserţia altor
cristaline artificiale
Keratectomia: keratectomia parţială
Lavaj de cameră anterioară
Operaţie ptoză palpebrală
Operaţie strabism
Proceduri cu distrucţie la nivelul corneei: coagularea cu
laser a vaselor sanguine corneene
Proceduri cu distrucţie la nivelul irisului, corpului ciliar sau
camerei anterioare: iridotomia laser
Proceduri cu distrucţie la nivelul umorii apoase sau a
corpului vitros: secţionarea intracamerală cu laser a
umorii vitroase
Proceduri de aplicare, inserţie sau extracţie pe cornee:
îndepartarea corpilor străini superficiali de pe cornee
Proceduri de aplicare, inserţie sau extracţie pe cornee:
îndepărtarea suturilor corneene
Proceduri de aplicare, inserţie sau îndepărtare la nivelul
irisului, corpului ciliar sau camerei anterioare: irigarea
camerei anterioare
Proceduri excizionale asupra globului ocular: enucleerea
globului ocular fără implant
Proceduri excizionale asupra globului ocular: evisceraţia
globului ocular cu inserţia unei bile intrasclerale sau a
unui implant cartilaginos
Proceduri excizionale asupra globului ocular: evisceraţia
globului ocular, fără implant
Proceduri incizionale asupra pleoapei: secţionarea
blefarorafiei
Proceduri incizionale la nivelul corneei: îndepărtarea
corpilor străini inclavaţi în cornee
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Proceduri pentru glaucom: trabeculoplastia cu laser
Proceduri reparatorii la nivelul irisului, corpului ciliar sau
camerei anterioare: iridoplastia
Reintervenţie dezlipire de retină
Reintervenţie pentru extruzia uleiului siliconic
Reintervenţie pentru operaţie de strabism
Verificarea pasajului lacrimal, unilateral
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