FUNDAŢIA “DR. VICTOR BABEŞ”
SPITAL GENERAL - AMBULATORIU
SPECIALITĂŢI MEDICALE –
LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele pe
caz rezolvat corespunzătoare:
Denumire procedură chirurgicală

Tarif pe caz rezolvat
cu procedură
chirurgicală (lei)

Corecţia chirurgicală a rectocelului

480,31

Corecţia chirurgicală a cistocelului şi rectocelului

480,31

Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, neclasificată în
altă parte

492,38

Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, neclasificată în altă parte

492,38

Excizia chistului Baker

682,96

Fasciotomia subcutanată pentru maladia Dupuytren

674,75

Excizia leziunilor sânului

413,52

Hemoroidectomia

631,35

Panendoscopia până la duoden

371,57

Panendoscopia până la ileum

371,57

Panendoscopia până la duoden cu biopsie

480,31

Circumcizia la bărbat

193,54

Reducerea parafimozei

193,54

Injectări multiple cu substanţe sclerozante la nivelul venelor
varicoase

808,68

Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă

808,68

Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă

808,68

Întreruperea joncţiunilor safeno-femurală şi safeno-poplitee
varicoase

808,68

Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase

808,68
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Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor vene
perforante varicoase

808,68

Debridarea nonexcizională a arsurii

162,44

Debridarea excizională a părţilor moi

649,77

Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat

649,77

Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului
subcutanat

519,43

Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului
subcutanat

519,43

Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat

519,43

Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte
zone

555,80

Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat
cu incizie

454,09

Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică

273,03

Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în
alte zone implicând şi ţesuturile profunde

555,80

Rezecţia parţială a unghiei încarnate

283,18

Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă

379,98

Orhidectomia unilaterală

480,31

Orhidectomia bilaterală

480,31

Excizia granulomului ombilical

300,00
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