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7

 Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie si tulburari de 

somn, boala Parkinson si alte manifestari extrapiramidale, 

boli neuromusculare, miastenia gravis si sindromul 

miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale 

sistemului nervos central, scleroza multipla, stenoze arteriale 

carotidiene, vertebrale si artere subclaviculare, demente, 

paralizii cerebrale) 200 186.00

8  Monitorizarea si tratamentul talasemiei si hemofiliei *) 200 186.00

9  Hepatite cronice de etiologie virala B, C si D****) 200 186.00

10  Ciroza hepatica ****) 200 186.00

14

Poliartrita reumatoida pentru tratamentul cu 

imunosupresoare****) 200 186.00

15

Artropatia psoriazica pentru tratamentul cu 

imunosupresoare****) 200 186.00

16

Spondilita ankilozanta pentru tratamentul cu 

imunosupresoare****) 200 186.00

17 Artrita juvenila pentru tratamentul cu imunosupresoare****) 200 186.00

18

 Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu 

imunosupresoare****) 200 186.00

19  Scleroza multipla****) 200 186.00

26 Blocaj nervi periferici 120.5 112.07

35

Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame 

vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic 

etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă 409 380.37

36

Proceduri specifice pentru cefalee, alegii craniene, sindroame 

vertiginoase si crize de pierdere a constientei fara diagnostic  

etiologic fara  investigatii de inalta performanta 204.48 190.17

38

Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din 

cadrul spitalelor pentru care finantarea nu se face din bugetul 

MS 171 159.03
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42

Evaluarea gravidei pentru infectii cu risc pentru sarcina 

(pentru rubeola, toxoplasmoza, infectia CMV, hepatita B si 

C) 340 316.20

45 Monitorizare insuficienta renala cronica 204.48 190.17

53

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. 960 892.80

54

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. 1200 1116.00

56

Monitorizarea pacientilor cu insuficienta cardiaca congestiva 

pentru asigurati cu afectiuni cardiovasculare grave de debut 

sau devenite cronice 327 304.11

57

 Monitorizarea pacientilor cu tulburari de ritm/conducere cu 

afectiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice 394 366.42

58

Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale 

capului şi gâtului) 519.43 483.07

61

Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul 

cateterului) 690 641.70

62

 Monitorizarea sifilisului genital primar si sifilisului secundar 

al pielii si mucoaselor 130 120.90

63

 Monitorizarea si tratamentul colagenenozelor: poliartrita 

reumatoida, lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozita, 

sindrom Sjorgen, vasculite sistemice. 200 186.00

64  Diagnostic si monitorizare artrita precoce 200 186.00

65 Monitorizarea bolilor hematologice 200 186.00

  *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.
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