TARIFE percepute pentru serviciile medicale prestate prin CLINICA ONCOSURG
Nr.
crt.
1

SERVICIUL MEDICAL

Tarif
RON

Consultaţie medicală obişnuită (15-20 min)

200

2

Consultaţie medicală complexă (20 min.- 1 oră, consultație + ecografie)
300
* La consultaţiile de peste 1 oră se va plăti încă o consultaţie în funcţie de durată

3

Programare de urgență, peste rând, când nu mai sunt locuri

+200

4

Consultaţie minimă (5 min)
* Patologia pacientului nu se include în sfera de preocupări a Dr. Eniu iar
pacientul va fi îndrumat spre un alt medic

100

5

Prelevare cito-test Babeş-Papanicolaou (citologie monostrat)

+200

6

Prelevare cito-test Babeş-Papanicolaou+testare HPV (citologie monostrat)

+350

7

Prelevare biopsie prin ciupire (col uterin, tumori superficiale)

+400

8

Prelevare biopsie tru-cut ( tumori mamare) cu imunohistochimie

+1200

9

Inserare sistem MIRENA

+1000

10

Pansament, scos fire, suprimare drenaj

+100

11

Testări genetice: BRCA 1+BRCA2 (risc genetic de cancer de sân și ovarian)

+4000

12

Testări genetice: HEREDIGENE (29 gene de predispoziție la cancer)

+4500

Observaţii:
1. Clinica OncoSurg nu reţine şi nu plăteşte TVA.
2. Tarifele menţionate la prelevările de probe (cele cu „+”) se adaugă la tariful unei consultaţii.
3. Tariful unei consultaţii nu este influenţat de numărul de organe sau de regiuni vizate ci de durata în
timp. Un pacient este văzut ca 1 caz, indiferent câte probleme are (ex.: ginecologică + sâni + piele). Dacă
însă o consultaţie se prelungeşte peste durata convenită, se va tarifa ca o consultaţie complexă.
4. Dacă un pacient venit la consultaţie solicită examinarea unui alt individ care îl însoţeşte (rudă,
aparţinător) în timpul consultaţiei lui programate, se va tarifa ca o altă consultaţie, în funcţie de durată
(ex.: „Vă rog să vă uitaţi şi la fiica mea care are un semn pe piele…., sau un nodul la sân…. etc.).
5. Examinările citologice şi histopatologice se efectuează la Laboratorul SANTOMAR (informaţii
detaliate anexate în continuare). Pentru toate probele trimise la aceste laboratoare, tarifarea se face la
Clinica OncoSurg conform listelor afişate.
6. Testările genetice se efectuează prin compania GENEKOR (Grecia). Plata se efectuează direct la
reprezentantul Genekor, doar recoltarea probei se face la OncoSurg.
7. Tarifele menţionate la prelevările de probe includ: recoltarea, transportul probei la laborator, analiza
probei, comunicarea rezultatului şi explicarea lui. Relaţia cu laboratoarele o asigură Clinica OncoSurg
fără implicarea pacientului. Comunicarea rezultatului intră de asemenea în sarcina noastră; metoda de
transmitere va fi aleasă de pacient: poştă, fax sau e-mail.
8. Pentru materialele folosite la consultaţie, recoltările de probe sau pansamente nu se percep costuri
suplimentare.

