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SERVICIILE MEDICALE DECONTATE DE CAS MH 

 

RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

 

Examen radiologic cranian standard 

Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei 

Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri 

Radiografie de membre- 35 lei 

a) Braţ  

b) Cot 

c) Antebraţ  

d) Pumn  

e) Mână  

f) Şold  

g) Coapsă  

h) Genunchi  

i) Gambă  

j) Gleznă  

k) Picior  

l) Calcaneu  

Examen radiologic articulaţii sacroiliace 

Examen radiologic centură scapulară 

Examen radiologic coloană vertebrală/segment 

Examen radiologic torace ansamblu 

Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe   

planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice 

Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului   nativ* 

Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul 

duodenojejunal) cu substanţă de contrast) 

Examen radiologic colon dublu contrast 

Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu  

substanţă de contrast    
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2. Investigaţii neiradiante  
 

Ecografie generală (abdomen + pelvis)  

Ecografie abdomen 

Ecografie pelvis 
 

 

 

CHIRURGIE GENERALA 

Serviciu 

Consultaţia medic specialist peste vârsta de 4 ani         

Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale   

Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, 

înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, 

excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)       

Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% 

Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, 

lipoamelor neinfectate    

Terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, 

subunghial, antracoid, pulpar) 

Terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei         

Terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal)     

 

Terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval         

Terapia chirurgicală a hidrosadenitei        

Terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic           

Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet 

varicos 

 

Terapia chirurgicală a granulomului ombilical                            

Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii                       

Tratamentul plăgilor                                                     

Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)                 
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Tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor 

chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, 

endometrioză   

Terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I 

Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10%      

Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune          

Terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval     

Terapia chirurgicală a flegmoanelor   

Terapia chirurgicală a hematomului      

Dilataţia stricturii uretrale      

Administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, 

intradermic şi subcutanat) 

Administrare tratament prin puncţie intravenoasă     

Tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului,  

pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, 

falange   
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OBSTETRICA – GINECOLOGIE  

 

Serviciu 

Consultaţia medic specialist peste vârsta 

de 4 ani 

Ecografie transvaginala/transrectala 

Test Babeş-Papanicolau 

Inserţia dispozitivului intrauterin 

Tratament postoperator al plăgilor 

abdominale, al intervenţiilor 

chirurgicale după cezariană, sarcină 

extrauterină operată, histerectomie, 

endometrioză (fire sutura) 

Administrare tratament prin injectarea 

părţilor moi (intramuscular, intradermic 

şi subcutanat) 

Administrare tratament prin puncţie 

intravenoasă 

Colposcopie  

Electrocauterizare  
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MEDICINA INTERNA   
 

Serviciu 

Consultaţia medic specialist peste vârsta 

de 4 ani 

                EKG standard 

Ecografie abdominala  

T.A. 

Pulsoximetrie 

 

Administrare tratament prin injectarea 

părţilor moi (intramuscular, intradermic 

şi subcutanat) 

 

Administrare tratament prin puncţie 

intravenoasă 

 

 

PEDIATRIE   

 

Serviciu 

Consultaţia medic specialist peste vârsta de 4 ani 

Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani 

(până la împlinirea vârstei de 4 ani) 

Pulsoximetrie 
Administrare tratament prin injectarea părţilor moi 

(intramuscular, intradermic şi subcutanat 

Administrare tratament prin puncţie intravenoasă 

Aerosoli 

Taxa insotitor copil –cu masa (pentru insotitorii copiilor 

cu varsta mai mare de 3 ani ) 

Taxa insotitor copil –fara  masa (pentru insotitorii 
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copiilor cu varsta mai mare de 3 ani ) 

 

      

MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  
 

Serviciu 

Consultaţie medic specialist initiala 

Consultatie medic specialist  de control 

PACHT 1: Traif pe zi de tratament pentru procedurile specifice de recuperare 

medicina fizica si balneologie pentru un asigurat pentru 4 proceduri /zi  

PACHET 2:Traif pe zi de tratament pentru procedurile specifice de 

recuperare , medicina fizica si balneologie pentru un asigurat pentru 4 

proceduri /zi, dintre care o procedura pe zi sa fie dintre urmatoarele : 

-Masaj regional  , Masaj  segmentar  , Masaj  reflex  

-Limf masaj  

-Kinetoterapie de grup pe afectiuni ,Kinetoterapie individuala 

 

PACHET 1:  4 PROCEDURI/ZI DIN 

URMATOARELE: 

PACHET 2: 4 PROCEDURI/ZI DIN 

URMATOARELE: 
Ultrasunet      

Magnetoterapie                                         

Laserterapie  

Solux   

Curenţi cu impulsuri rectangulare                      

Curenţi cu impulsuri exponenţiale   

Galvanizare                         

Curenţi diadinamici         

Ionizare                                               

 Trabert           

TENS 

Curenţi interferenţiali       

Unde scurte             

Microunde    

 

Ultrasunet      

Magnetoterapie                                         

Laserterapie  

Solux   

Curenţi cu impulsuri rectangulare                      

Curenţi cu impulsuri exponenţiale   

Galvanizare                         

Curenţi diadinamici         

Ionizare                                               

 Trabert           

TENS 

Curenţi interferenţiali       

Unde scurte             

Microunde    

Masaj regional                                         
Kinetoterapie individuală                              
Masaj segmentar                                        
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Masaj reflex                                           
Limfmasaj                                              
Aerosoli individuali    

 

 

 

 

 

 

 


