PACHETE DE SERVICII CONTRACTATE
CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
GASTROENTEROLOGIE
Afectiuni (diagnostic) Gastroenterologie






















Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase;
Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică);
Alte anemii prin carenţă de fier;
Anemia prin carenţă de fier, nespecificată;
Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită;
Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită;
Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior;
Alte gastrite acute;
Gastrita cronică, nespecificată;
Gastro-duodenita, nespecificată;
Dispepsia;
Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate;
Sindromul intestinului iritabil cu diaree;
Sindromul intestinului iritabil fără diaree;
Hepatita alcoolică;
Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva;
Hepatita reactivă nespecifică;
Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva;
Colecistita cronică;
Alte colecistite;
Alte boli specificate ale vezicii biliare;

Proceduri Gastroenterologie















Endoscopie digestivă superioară;
Endoscopie digestivă superioară cu biopsie;
Endoscopie digestivă inferioară;
Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie;
Esofagoscopia flexibilă;
Esofagoscopia cu biopsie;
Panendoscopia până la duoden;
Panendoscopia până la ileum;
Panendoscopia până la duoden cu biopsie;
Endoscopia ileală cu biopsie;
Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatica;
Colonoscopia flexibilă până la cec;
Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică, cu biopsie;
Colonoscopia flexibilă până la cec, cu biopsie;
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CHIRURGIE GENERALA
Afectiuni (diagnostic) Chirurgie Generala


Alte îngrijiri medicale specificate.

Proceduri Chirurgie Generala

























Endoscopie digestivă superioară;
Endoscopie digestivă superioară cu biopsie;
Endoscopie digestivă inferioară;
Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie;
Esofagoscopia flexibilă;
Esofagoscopia cu biopsie;
Panendoscopia până la duoden;
Panendoscopia până la ileum;
Panendoscopia până la duoden cu biopsie
Endoscopia ileală cu biopsie;
Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatica;
Colonoscopia flexibilă până la cec;
Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică, cu biopsie;
Colonoscopia flexibilă până la cec, cu biopsie.
Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat;
Debridarea excizională a părţilor moi
Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat;
Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat;
Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat;
Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat;
Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie;
Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică;
Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat, implicând ţesuturile mai
profunde;
Rezecţia parţială a unghiei incarnate.
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