
SC CLINICA SANOVIL SRL

Nr. 

crt.
Denumire serviciu medical Tarif pe serviciu medical

1
Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală   

* valabil pentru sarcini de până la 12 săptămâni de amenoree    
272,40 lei/asigurat /serviciu

2 Amniocenteză***)                                     900 lei/asigurat/ serviciu

3 Blocaj nervi periferici 120,50 lei/asigurat

4
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, 

infecţia CMV, hepatită B şi C) 
340 lei/asigurat/ sarcină

5 Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă  409 lei/asigurat/lună

6 Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă  204,48 lei/asigurat

7

Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, 

dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru 

pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu include 

costul cateterului venos central long-life.

960 lei/asigurat

8

Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de 

chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici.

Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central şi camerei 

implantabile.     

1.200 lei/asigurat

9 Evaluarea Sindromului Post Covid-19 413,75 lei/asigurat

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical şi 

pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor 

necesare finalizării serviciului medical

    ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de 

sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, 

pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de 

transmitere la descendenţi - la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma screening-ului 

genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici şi dublu test sau triplu test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea 

genetică a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii 

de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu indicaţie în scop diagnostic 

sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate.

    Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozităţi coriale, amniocenteză sau cordonocenteză se realizează prin una 

din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF-PCR.


