
                SPITALUL ORĂŞENESC„SF. IERARH NICOLAE” BICAZ

      Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34302

LISTA CU TARIFELE PENTRU SERVICIILE MEDICALE DIVERSE EFECTUATE 

IN AMBULATORIU PENTRU PACIENȚII NEASIGURAȚI 

CONSULTAȚII DE SPECIALITATE Preț (lei)

1 Consultație medic primar 60

2 Consultație medic specialist 50

3

Administrare tratament prin injectarea părţilor moi cu materialele sanitare și medicamentele 

pacientului (intramuscular, intradermic şi subcutanat)* 15

4

Administrare tratament prin puncţie intravenoasă cu materialele sanitare și medicamentele 

pacientului* 25

5 Perfuzie (cu materialele sanitare și medicamentele pacientului)* 40

6 EKG standard 28

7 Pulsoximetrie 28

8

Teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilității calorice și 

testul sensibilității discriminatorii) 28

9 Teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisgerb) 28

10 Aerosoli/ședință (maxim 3 ședințe) 20

11 Examinare ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) 56

12 Extracție corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe 42

13 Aspirația și lavajul sinusului nazal prin puncție 42

14 Tratament chirurgical al traumatismelor ORL 42

15 Oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie 42

16 Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoame neinfectate 42

17 Tratamentul plăgilor 42

18

Tratamentul chirurgical ORL colecție: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene 

externe, furuncul vestibul nazal, othematom 70

19 Toaleta auriculară unilateral (două proceduri) 20

20 Probe de repoziționare vestibulară 31

21 Infiltrații nervoase regionale 31

22 Endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz 56

23 Endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz 56

24 Terapia chirurgicală a afecțiunilor mamare superficiale 42

25

Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înțepate superficial, 

necroze cutanate, escare, dehiscențe plăgi (anestezie, excizie,sutură, inclusiv îndepărtarea 

firelor, pansament) 42

26 Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% 42

27 Terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I și II 42

28 Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenți chimici < 10% 42

29

Terapia chirurgicală a panarițiului (eritematos, flictenular, periunghial, sugunghial, antracoid, 

pulpar) 42

30 Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate 42

31 Terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei 42

32 Terapia chirurgicală a abcesului (de părți moi, perianal, pilonidal) 42

33 Terapia chirurgicală a panarițiului osos, articular, tenosinoval 42

34 Terapia chirurgicală a hidrosadenitei 42

35 Terapia chirurgicală a edemului dur și seromului posttraumatic 42

36 Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos 42

37 Terapia chirurgicală a granulomului ombilical 42

38 Terapia chirurgicală a supurațiilor postoperatorii 42

39 Tratamentul plăgilor 42

40 Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) 42

41

Tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervențiilor chirurgicale după cezariană, 

sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză 42

42 Terapia chirurgicală complexă a panarițiului osos, articular, tenosinoval 70

43 Terapia chirurgicală a flegmoanelor 70

44 Terapia chirurgicală a hematomului 70

45 Dilatația stricturii uretrale 70

46

Tratamentul ortopedic al luxației, entorsei sau fracturii antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor 

carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange 56



47

Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxației patelei, umărului; disjuncție acromioclaviculară; 

tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor 

mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară 56

48

Tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxației, entorsei de genunchi, fracturii de gambă 

cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare 56

49 Tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale 56

50 Examen radiologic cranian standard 18

51 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei 30

52 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri 35

53 Radiografie de membre:

   a) Braţ 35

   b) Cot 35

   c) Antebraţ 35

   d) Pumn 35

   e) Mână 35

   f) Şold 35

   g) Coapsă 35

   h) Genunchi 35

   i) Gambă 35

   j) Gleznă 35

   k) Picior 35

   l) Calcaneu 35

54 Examen radiologic articulaţii sacro-iliace 35

55 Examen radiologic centură scapulară 23

56 Examen radiologic coloană vertebrală/segment 35

57 Examen radiologic torace ansamblu 32

58

Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi 

organe toracice 32

59 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ 32

60 Ecografie generală (abdomen + pelvis) 60

61 Ecografie abdomen 40

62 Ecografie pelvis 30

63 Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi 25

*) Aceste servicii se vor efectua după încetarea stării de alertă

ALTE SERVICII

1 Copii acte medicale eliberate din arhivă 20

2 Eliberare documente din dosarul personal 20

3 Eliberare adeverințe medicale 20

4 Eliberare imagini examinări radiologice 15


