
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI

Nr. crt. Cod diag. Denumire afecţiune (diagnostic)/                            
Denumire caz rezolvat cu procedură 

chirurgicală / Denumire serviciu medical

Denumire procedură chirurgicală Tarif maximal 
conf.Norme 
2018- lei -

6 D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei 

pierderi de sânge (cronică)

335.03

8 D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată 340.34

80 N39.0 Infecţia tractului urinar, cu localizare 

nespecificată

213.11

86 N93.8 Alte sângerări anormale specificate ale 

uterului şi vaginului

389.85

100 Z51.88 Alte îngrijiri medicale specificate 331.17
121 G02401 Bronhomediastinoscopie Bronhoscopia 629.69
122 G02403 Bronhomediastinoscopie Fibrobronhoscopia 629.69
123 G03103 Biopsia pleurei Biopsia pleurei 538.48
124 I00601 Biopsie ganglioni laterocervicali şi 

supraclaviculari

Biopsie de ganglion limfatic 416.26

141 M02601 Excizie polip cervical, dilataţia şi 

chiuretajul uterului

Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C] 390.76

142 M02602 Excizie polip cervical, dilataţia şi 

chiuretajul uterului

Chiuretajul uterin fără dilatare  390.76

167 J06102 Endoscopie digestivă inferioară cu 

polipectomie şi biopsie

Colonoscopia flexibilă până la flexura 

hepatică, cu polipectomie 480.31
168 J06104 Endoscopie digestivă inferioară cu 

polipectomie şi biopsie

Colonoscopia flexibilă până la cec, cu 

polipectomie 480.31
169 J00101 Endoscopie digestivă superioară Esofagoscopia flexibilă 371.57
170 J01202 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie Esofagoscopia cu biopsie

480.31
171 J13901 Endoscopie digestivă superioară Panendoscopia până la duoden 371.57
172 J13903 Endoscopie digestivă superioară Panendoscopia până la ileum 371.57
173 J14201 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie Panendoscopia până la duoden cu 

biopsie 480.31
175 J05501 Endoscopie digestivă inferioară Colonoscopia flexibilă până la flexura 

hepatica 371.57
176 J05502 Endoscopie digestivă inferioară Colonoscopia flexibilă până la cec 371.57
177 J06101 Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie Colonoscopia flexibilă până la flexura 

hepatică, cu biopsie 480.31
178 J06103 Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie Colonoscopia flexibilă până la cec, cu 

biopsie 480.31
192 P01701 Biopsia tegumentului şi ţesutului 

subcutanat

Biopsia tegumentului şi ţesutului 

subcutanat 609.55
193 P00701 Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale 

ţesutului subcutanat

Incizia şi drenajul hematomului 

tegumentar şi al ţesutului subcutanat 519.43
194 P00702 Incizia şi drenajul  tegumentelor şi ale 

ţesutului subcutanat 

Incizia şi drenajul abceselor 

tegumentelor şi ale ţesutului 

subcutanat 519.43
203 K02803 Extragerea endoscopică a stentului ureteral Extragerea endoscopică a stentului 

ureteral 360.11
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207 H15902 Realizarea fistulei arteriovenoase la 

persoanele dializate

Efectuarea unei fistule arteriovenoase 

native (cu venă) la nivelul membrului 

inferior 283.18
209 L03701 Biopsia leziunii peniene Biopsia peniana 538.48
216 L00404 Biopsia transrectala (cu ac de biopsie) a 

prostatei

Biopsia transrectala (cu ac de biopsie) 

a prostatei

538.48

225 K04901 Cistoscopia Cistoscopia             297.50
248 J12401 Terapia chirurgicala a tumorilor de perete 

abdominal sau ombilic

Biopsia peretelui abdominal sau a 

ombilicului

            300.00

253 Chimioterapie*) cu monitorizare lei/şedinţă

280.00
298 Monitorizare afecţiuni oncologice cu 

investigaţii de înaltă performanţă-

lei/asigurat/lună 409.00
299 Monitorizare afecţiuni oncologice fără

investigaţii de înaltă performanţă 204.48
308 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.-lei/asigurat

960.00
309 Implantarea cateterului venos central cu 

cameră implantabilă destinat administrării 

de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 

luni) pentru pacienţii oncologici și 

hematologici. Tariful aferent acestui 

serviciu include costul cateterului venos 

central și camerei implantabile-lei/asigurat.

1,200.00
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