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Proceduri Reproducere Asistatā
(Tarife pe ciclu de tratament)
Servicii preliminare procedurii FIV
Plan de tratament FIV (consultație specialist) / Raport second opinion FIV
Întocmire și evaluare dosar FIV, dosar Programul național FIV/ET sau Programul “O șansă
pentru cuplurile infertile” (întocmire dosar, evaluare de către comisia internă)
Monitorizare tratament de stimulare ovariană
Ecografie monitorizare FIV
Analize hormonale - nivel hormonal seric (Estradiol, Progesteron, LH) - tarif pe un hormon
Taxă de urgență analize
Administrare tratament injectabil
Instructaj administrare medicație pentru FIV

Tarif
(RON)
400
300

200
42
35
25
Gratuit

Pachet FIV/ET - include:
Prelevare ovocite cu anestezie/sedare
Procesare celule reproductive
Fertilizare prin FIV clasic / tehnici micromanipulare ICSI
Cultivare extinsă a embrionilor până la maxim 5-6 zile (stadiul de blastocist)
Transfer ecoghidat de embrioni, optimizat cu sistem microvol
Servicii pentru îmbunătățirea șanselor de succes, siguranței, intimității: incubator
individual embrioni, sistem Matcher trasabilitate, SpermMobil, cazare în cameră individuală
Consultația după FIV (evaluarea procedurii și recomandări)

13.600

IV.

Pachet FIV/ET cu ovocite crioprezervate anterior - decongelare ovo, FIV/ET

9.800

V.

Pachet FIV - Freeze all (FIV cu crioprezervarea tuturor embrionilor obtinuți)
Pachet FIV fără transfer de embrioni; crioconservare până la 3 paiete (max. 4 embrioni)

13.600

VI.

VII.

VIII.

Proceduri adiționale FIV
PICSI
Assisted Hatching (Ecloziune asistată a embrionilor)
Activare asistată a ovocitelor - Calcium ionophore (plata anticipată, la pachetul FIV)
Pregătire endometru cu factori de stimulare granulocite G-CSF sau HCG
Microabraziune endometrială (Endometrial microinjury)
Pachet recoltare chirurgicală spermatozoizi cu anestezie și procesare - MESA/TESE
Diagnostic genetic embrioni PGD - funcție de tipul analizei genetice și număr embrioni

500
690
480
480
690
2.950
11.000 - 20.250

Crioconservare
Pachet crioprezervare ovocite (prelevare cu anestezie/sedare, procesare ovocite,
vitrificare, stocare în primul an) până la 3 paiete (max. 7 ovocite)
Vitrificare embrioni (și stocare gratuită până la 12 luni) - până la 4 paiete (max. 6 embrioni)
Vitrificare embrioni/ovocite (și stocare gratuită până la 12 luni)- fiecare paietă suplimentară
Crioconservare spermă / țesut testicular (și stocare gratuită până la 12 luni)
Stocare în Banca de embrioni / ovocite / spermă
Stocare embrioni/ ovocite/ spermă – tarif anual (după primul an)
Taxă anuală suplimentară - stocare în carantină (din primul an)

IX.

Pachet transfer embrioni crioprezervați TEC - include:
Decongelare embrioni vitrificați, evaluare/cultivare post dezghețare - o paietă
Transfer intrauterin embrioni

X.

Programe donare celule reproductive
Spermă de la donator anonim – tarif pe flacon (o probă) - import Cryos
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Gratuit

8.200
2.600
350 /paietă
920

830
320
2.870
570
2.300

de la 1600 + transport
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FIV3
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Pachete FIV/ET cu reduceri de cost prin programe Gynera
(Tarife pe ciclu de tratament)
Pachet FIV/ET 2 - al doilea ciclu FIV în clinică
Pachet FIV/ET 3 / următoarele cicluri FIV în clinică
Program EmbryOne (Program social) - Pachet FIV/ET pentru pacienți cu venit redus
Pachete servicii prin programe publice
(Tarife pe ciclu de tratament)
Pachet FIV/ET prin Programul Național FIV/ET
Activități finanțate prin program: Prelevare ovocite, procesare spermă, FIV clasic,
cultivarea embrionilor 72 ore, transferul embrionar, monitorizarea cazului până la 6
săptămâni de la FIV
Servicii nefinanțate prin Programul Național FIV/ET
Pachet Monitorizare + FIV/ET prin Programul “O Șansă Pentru Cuplurile Infertile”
Activități finanțate prin program: Monitorizare tratament stimulare (max. 4 consultații),
prelevare ovocite cu anestezie, procesare spermă, FIV/ICSI, cultivarea embrionilor până la
5 zile, transferul embrionar, βHCG, monitorizarea până la 4 săptămâni de la transfer
Servicii nefinanțate prin Programul “O Șansă Pentru Cuplurile Infertile” - FIV1 în clinică
Servicii nefinanțate prin Programul “O Șansă Pentru Cuplurile Infertile” - FIV2 în clinică
Servicii nefinanțate prin Programul “O Șansă Pentru Cuplurile Infertile” - FIV3/ următoarele
Pachete FIV incomplete
(Tarife pe ciclu de tratament)
Pachet FIV întrerupt după aspirarea foliculară - ovocite absente / anormale - ziua 0
Pachet FIV întrerupt după 24 ore de la FIV/ICSI - ziua 1
FIV 1
Pachet FIV întrerupt după 24 ore de la FIV/ICSI - ziua 1
FIV 2-3
Pachet FIV fără transfer de embrioni
FIV 1
Pachet FIV fără transfer de embrioni
FIV 2
Pachet FIV fără transfer de embrioni
FIV 3
Cultivare embrioni (fresh sau decongelați) ziua 3 - ziua 6

Modalitāți de platā:

Tarif
(RON)
12.200
11.000
8.100
Tarif
(RON)
6.188

7.412

9.200

5.515
4.115
2.915
Tarif
(RON)
4.710
7.850
6.850
11.300
9.900
8.700
950

Avans - Transfer bancar / Card
Regularizare, costuri adiționale - Transfer bancar / Card / Numerar

Pachetul FIV, pachetul TEC, TESE, mediul pentru activarea ovocitelor se plătesc în avans.
Regularizarea costurilor procedurii FIV se va face în ziua transferului de embrioni.
În situația în care s-a efectuat plata în avans și anumite proceduri nu au mai fost efectuate, restituirea sumei
aferente se face în termen de maxim 14 zile de la solicitarea acesteia.
Servicii medicale asociate procedurii FIV/ET sau TEC, neincluse în Protocolul financiar FIV
Investigații anterioare procedurii FIV/ET
Medicația de stimulare ovarianā pentru FIV (2800 - 6500 RON, tratament individualizat)
Medicația de substituție hormonală - în cazul transferului de embrioni crioprezervați - ciclu artificial
De ce diferā costul procedurii FIV între clinici? Costul reflectā:
Pregatirea, experiența și performanța specialiștilor clinicieni și embriologi
Investiția în tehnologie avansată, calitatea incubatoarelor și altor echipamente din laborator
Utilizarea de medii de culturā performante și sisteme cu funcțiuni superioare
Investiția în siguranțā (echipamente de rezervā, testāri epidemiologice, sisteme de trasabilitate a probelor)
Spațiu care să asigure intimitate, servicii adiționale
Costul procedurii FIV nu include aceleași servicii la toate clinicile. Valoarea realā se reflectā în rezultate.
Subsemnatul …………………………………………………………………………………. declar cā am ințeles care este
costul tratamentului recomandat și mā angajez să efectuez în termenul stabilit plata aferentā procedurilor medicale.
Data

Semnatura

Clinica isi rezerva dreptul de a schimba aceste tarife. Dupa semnarea protocolului financiar si facturare, tarifele din protocolul financiar vor fi respectate de ambele
parti, dacā procedura se efectueazā in primele 3 luni de la semnarea protocolului financiar.
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