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B.1.Lista afecțiunilor(diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi  

Nr.crt. 
Denumire afecţiune (diagnostic)  

1.  Infecţia bacteriană, nespecificată  
2.  Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică)  
3.  Alte anemii prin carenţă de fier  
4.  Anemia prin carenţă de fier, nespecificată  
5.  Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple 
6.  Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab  
7.  Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple 
8.  Obezitate datorită unui exces caloric  
9.  Hiperlipidemie mixta 
10.  Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie  
11.  Pneumonia virală, nespecificată   
12.  Alte pneumonii bacteriene    
13.  Pneumonia lobară, nespecificată   
14.  Pneumonie, nespecificată     
15.  Alte boli pulmonare interstiţiale specificate    
16.  Boala pulmonară interstiţială, nespecificată     
17.  Alte gastrite acute  
18.  Gastrita cronică, nespecificată  
19.  Gastro-duodenita, nespecificată  
20.  Dispepsia  
21.  Sindromul intestinului iritabil fără diaree  
22.  Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva  
23.  Alte colecistite  
24.  Boala pancreasului nespecificata 
25.  Psoriazis vulgaris  
26.  Urticaria alergică (fără Edem Quinke)  
27.  Coxartroza, nespecificata  
28.  Gonartroza, nespecificata  
29.  Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie  
30.  Lumbago cu sciatică-   
31.  Dorsalgie joasă-  
32.  Cistita acută  
33.  Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată  
34.  Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat  
35.  Sângerări excesive în perioada de premenopauză  
36.  Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului  
37.  Edem gestaţional  
38.  Hiperemeza gravidică uşoară  
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B.2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală în spitalizare de zi  

Nr.crt. Denumire caz rezolvat cu procedură chirugicală  Denumire procedură chirurgicală 
1. Excizie polip cervical, dilatația și chiuretajul utereului Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C]  
2. Excizia chistului Baker Excizia chistului Baker  
3. Excizia locală a leziunilor sânului Excizia leziunilor sânului  
4. Endoscopie digestivă superioară Esofagoscopia cu biopsie  
5. Endoscopie digestivă superioară cu biopsie Panendoscopia până la duoden  
6. Endoscopie digestivă superioară cu biopsie  Panendoscopia până la duoden cu 

biopsie  
7. Endoscopie digestivă superioară cu biopsie  Endoscopia ileală cu biopsie  
8. Terapia chirurgicală a fimozei  Reducerea parafimozei  
9. Debridarea excizională a părţilor moi  Debridarea excizională a părţilor moi  
10. Dilatarea şi curetajul după avort sau pentru întrerupere de 

sarcină  
Dilatarea şi curetajul [D&C] după avort 
sau pentru întrerupere de sarcină  

11. Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat  Biopsia tegumentului şi ţesutului 
subcutanat  

12. Incizia şi drenajul  tegumentelor şi ale ţesutului 
subcutanat    

Alte incizii și drenaje ale tegumentelor 
și țesutului  subcutanat  

13. Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat  Excizia leziunilor tegumentare şi 
ţesutului subcutanat în alte zone  

14. Chiuretaj cu biopsia de endometru  Biopsia de endometru 
15. Chiuretaj cu biopsia de col uterin Biopsia de col uterin 
16. Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul 

subcutanat cu incizie  

Îndepărtarea corpilor străini din 
tegument şi ţesutul subcutanat cu 
incizie  

17. Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului 
subcutanat, implicând ţesuturile mai profunde  

Repararea plăgilor tegumentare şi ale 
ţesutului subcutanat în alte zone 
implicând şi ţesuturile profunde  

18. Rezecţia parţială a unghiei încarnate  Rezecţia parţială a unghiei încarnate  
19. Terapia chirurgicală a tumorilor de perete abdominal sau 

ombilic  
Biopsia peretelui abdominal sau a 
ombilicului  

 

 

 

 

 

 

39.  Infecţiile vezicii urinare în sarcină  
40.  Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită unei intervenţii chirurgicale 

anterioare  
41.  Ganglioni limfatici măriţi localizaţi  
42.  Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii  
43.  Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată  
44.  Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare  
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B.3.2   Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe 
serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) 
după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical  
 

Nr. 
crt.  Denumire serviciu medical  Secții 

1 Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor 
pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii  CPU 

2 Evaluarea Sindromului Post Covid-19  STAȚIONAR DE 
ZI 

3 Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu imunosupresoare****)  STAȚIONAR DE 
ZI 

4 Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi 
mucoaselor  

STAȚIONAR DE 
ZI 

 


