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LISTA PRETURI MEDICINA MATERNO-FETALA

Tip serviciu

Pret

Centrul de medicina materno-fetala
- Alte servicii
Transfuzie / unitate de sânge transfuzat

200

Obstetrica-Ginecologie
Amniocenteza – include puncția **
Biopsie de vilozități coriale (CVS) – include puncția **
Consultatii specifice (boala abortiva, afectiuni genetice parentale, etc.)
Cordocenteza (puncția cordonului ombilical) **
Ecocardiografie fetală – inima fătului
Ecografie depistare sarcină
Embrioreductie/feticid (cu KCl)
Interventii terapeutice fetale - embrioreductie/feticid pana la 15 saptamani (cu
coagulare laser intrafetala) *
Montare shunt torace/pericard/tumora chistica *

650
650
200
650
400
200
650
900
1,400

PANORAMA – include trisomiile 13, 18, 21, monosomieX, triploidie,anomalii
cromozomi sexuali XXX, XYY - Genetica AMS 2000
1,600
PANORAMA – include trisomiile 13, 18, 21, monosomieX, triploidie,anomalii
cromozomi sexuali XXX, XYY + microdeletia 22q11 ( Sdr. Di George) - Genetica
2,500
AMS 2000
PANORAMA cu microdeletiile 22q11.2, Sdr. Angelman, Sdr. Prader – Willi,
1p36, Sdr. Cri-du-Chat - Genetica AMS 2000
2,800
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Poza ecografie 3D/4D - vor fi eliberate (în măsura posibilităților – pe hârtie sau
DVD)
Punctie drenaj torace/pericard/tumora chistica
Screening de prim trimestru
Screening de prim trimestru - sarcina gemelara
Screening de prim trimestru - sarcina tripla
Screening de trimestrul II
Screening de trimestrul II - sarcina gemelara
Screening de trimestrul II - sarcina tripla
Screening de trimestrul III
Screening de trimestrul III - sarcina gemelara
Screening de trimestrul III - sarcina tripla
Transfuzie intrauterina

50
650
350
550
700
400
600
800
350
550
700
800

Tarifele de mai sus sunt orientative si incep de la valoarea mentionata mai sus. Toate sumele se
încasează in lei; atunci cand estimarea este facuta de medicul curant in euro, pretul va fi calculat
la cursul de 4,7 Lei/ Euro. Sumele detaliate sunt sume nete, fără TVA. TVA-ul va fi adăugat la
facturare, după caz, doar acelor servicii care trebuie încasate cu TVA.
Pentru a dovedi calitatea de asigurat va rugam sa prezentați cardul de sănătate si biletul de
trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist. Pentru programare va rugam apelați
Call Center-ul Premiere la 0356 900.
(*)

Nu este inclus prețul materialului (ex.: plasa chirurgicala, balon, inel, stappler, proteza, implant,
material de osteosinteza). Pacienții internați in Spitalul Premiere plătesc integral valoarea
serviciilor de anatomie patologica înainte de externare, conform indicațiilor medicului curant.

(**)

Nu este inclus prețul analizelor medicale (ex.: analize genetice, etc.)

(***)

Pretul include manopera standard a medicilor angajati/colaboratori ai Spitalului PREMIERE; in
cazuri speciale, se pot adauga onorarii suplimentare pentru anumiti medici agreati de Spitalul
PREMIERE – minimum 1.000 lei la serviciile de spitalizare continua, respectiv minimum 300 lei
la serviciile de spitalizare de zi.
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