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ÎNTREBARE 
16 iunie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

Obiectul întrebării: Solicitare clarificări privind analizele gratuite pentru gravide 

 

Stimată doamnă  ministru,  

 

În continuarea răspunsului cu nr. 3483 din 08.04.2021, pentru care vă mulțumim, revenim în 

atenția dumneavoastră pentru a solicita o serie de clarificări punctuale: 

Care sunt analizele, pentru fiecare trimestru de sarcină, prevăzute în pachetul de bază? 

Care este valoarea maximă a analizelor decontate pentru fiecare trimestru de sarcină? 

Doar o singură consultație pentru fiecare trimestru de sarcină este gratuită, parte a 

serviciilor de supraveghere a sarcinii și lăuziei? 

Serviciile obligatorii ce țin de supravegherea unei sarcini normale, la gravida care nu deține 

documente medicale care să ateste existența în antecedente personale patologice a rubeolei, 

toxoplasmozei, infecției CMV*1: consultații de specialitate obstetrică-ginecologie, 

Hemoleucogramă completă, Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO. Determinare la 

gravidă a grupului sanguin Rh, Uree serică, Acid uric seric, Creatinină serică, Glicemie, TGP, 

TGO, TSH, Examen complet de urină (sumar+ sediment), VDRL sau RPR, Testare HIV la 

gravidă, Evaluarea gravidei pentru infecții cu risc pentru sarcină ( pentru rubeolă, 

toxoplasmoză, infecția CMV, hepatită B și C), Secreție vaginală, Examen citologic cervico-

vaginal Babeș-Papanicolau (până la S23 + 6 zile) sau Test de Toleranță la glucoză per os+/- 

Hemoglobină glicată ( S24- S28 +6 zile) sau Biometrie fetală ( S29-S33 + 6 zile) sau Detecția 

Streptococului de grupa B (S34-S37 + 6 zile), Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a 

sarcinii, toate acestea sunt și gratuite? 

Screeningul prenatal ( S11- S19+ 6 zile) *2 este gratuit?  

Consultațiile de specialitate, obstetrică-ginecologie, Dublu test/triplu test, ecografie pentru 

depistarea anomaliilor fetale (S11 – S19 +6 zile) sunt gratuite? 
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Examenul clinic general, examenul ginecologic și obstetrical complet, investigațiile paraclinice 

și interpretarea integrativă a rezultatelor acestora sunt gratuite? 

Investigațiile paraclinice reprezentate de examenul citologic cervico-vaginal Babeș-

Papanicolau, examenul de secreții vaginale - examen microscopic nativ și colorat, cultură și 

identificare bacteriană, respectiv examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare 

fungică, antibiogramă, antifungigramă care fac parte din pachetul de servicii medicale de bază 

în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice, sunt 

decontate? 

Ecografia obstetricală anomalii trimestru II  și ecografia obstetricală anomalii trimestrul I cu 

TN- sunt gratuite? 

Totodată, monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravidă cu tulburări de coagulare/ trombofilii 

ereditare și dobândite, serviciu care cuprinde consultații de specialitate obstetrică- ginecologie, 

Antitrombină III, Proteină C, Proteină S, Dozarea hemocisteinei serice Control hemocisteină 

serică, Factor V Leyden, Anticoagulant lupic screening, Anticoagulant lupic confirmare, 

Ecografie obstetrică și ginecologică se decontează? 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  

Cu considerație, 

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 

 




