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Investigații Radiologie și Imagistică Medicală decontate de către  
Casa de Asigurări 

 

Nr.crt 

 
DENUMIRE GRUPA / INVESTIGAȚIE 

I. Radiologie- Imagistică medicală  

A. Investigații convenționale  

1.  Ex. radiologic cranian standard*1) 

2.  Ex. radiologic cranian în proiecție sinusuri anterioare ale feței*1) 

3.  Ex. radiologic părți schelet în 2 planuri *1) 

4.   Radiografie de membre*1): a)Braț b)Cot c)Antebraț d)Pumn e)Mână f)Șold g)Coapsă 
h)Genunchi i)Gambă j)Gleznă k)Picior l)Calcaneu 

5.   Examen radiologic articulații sacro-ilice*1) 

6.   Examen radiologic centură scapulară*1) 

7.   Examen radiologic colană vertebrală/ segment*1) 

8.   Examen radiologic torace ansamblu*1) 

9.   Examen radiologic torace osos(sau părți) în mai multe planuri/Examen radiologic torace și 
organe toracice*1)  

10.   Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 

11.   Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanță 
de contrast*1) 

12.   Examen radiologic colon dublu contrast examen radiologic colon la copil, inclusiv 
dezinvaginare 

13.    Mamografie în 2 în 2 planuri/pentru sân*1)-Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere 
investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția șituațiilor în care asigurata are 
mastectomie unilaterală 
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B. Investigații de înaltă performanță 

14.   CT craniu nativ  

15.   CT buco-maxilo-facial nativ 

16.   CT regiune gât nativ   

17.   CT regiune toracică nativ  

18.   CT abdomen nativ  

19.   CT pelvis nativ  

20.  CT colană vertebrală nativ/segment 

21.   CT membre nativ/membru 

22.   CT mastoida 

23.   CT sinusuri 

24.   CT craniu nativ și cu substanță de contast 

25.   CT hipofiza cu substanță de contrast  

26.   CT buco-maxilo-facial nativ și cu substanță de contast  

27.   CT regiune gât nativ și cu substanță de contast  

28.   CT regiune toracică nativ  și cu substanță de contast 

29.   CT abdomen nativ  și cu substanță de contast 

30.   CT pelvis nativ  și cu substanță de contast administrată intravenos 

31.   CT colană vertebrală nativ  și cu substanță de contast administrată intravenos/segment 

32.   CT membre nativ  și cu substanță de contast administrată intravenos/membru 

33.   CT ureche internă 

34.   Uro CT  


