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PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI 

IAȘI 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI 

 

LISTA ANALIZELOR DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

HEMATOLOGIE 

 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, 

numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 

 Examen citologic al frotiului sanguin 

 VSH 

 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO 

 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh 

 Timp Quick și INR (International Normalised Ratio) 

 APTT 

 Fibrinogenemie 

 

                IMUNOLOGIE     BIOCHIMIE 

                                 

MICROBIOLOGIE 

 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană  

 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică 

 Urocultură Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană 

 Depistare hemoragii oculte 

 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană 

 Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică 

 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană  

 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungică  

 Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană 

 Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică 

 Antibiogramă 

 Antifungigramă 

 

 Ag HBs (screening)  Proteine totale serice 

 Anti HC Anti HCV  Uree serică 

 ASLO  Acid uric seric 

 RPR  Creatinină serică 

 Confirmare TPHA  Bilirubină totală 

 Antigen Helicobacter Pylori  Bilirubină directă 

 Complement seric C3  Glicemie 

 Complement seric C4  Colesterol seric total 

 IgG seric  HDL colesterol 

 IgA, seric  Trigliceride serice 

 IgM seric  TGP 

 Proteina C reactivă  TGO 

 Factor rheumatoid  Creatinkinaza CK 

 PSA  Gama GT 

  Fosfatază alcalină 

  Calciu seric total 

  Magneziemie 

  Sideremie 

  Examen complet de urină (sumar + sediment) 
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