
 

ANEXA  4 

 

Notă de fundamentare 
 

 

 

 

Având în vedere nota de fundamentare transmisă de Spitalul Clinic de Obstetrică și 

Ginecologie ”Profesor Doctor Panait Sârbu” nr. 7390/23.04.2018, prin intermediul căreia ne sunt 

transmise costurile și dozajele tratamentului medicamentos pentru trei situații ipotetice, fiind 

trecut prețul/unitate de măsură, numit ”Model medicație Pacientă 1” – 23 ani  - 3072,285 lei; 

”Model medicație Pacientă 2” – 36 ani – 4759,072 lei și ”Model medicație Pacientă 3” – 39 

ani -  8934,211 lei, considerăm că spijinul acordat în cadrul proiectului FIV prin voucherul 

denumit ”Voucher medicamente” să fie în valoare de 4.600 lei. 

În acord cu  Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile 

din București pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro ”O șansă pentru cuplurile 

infertile”, menționăm că în cazul în care costul tratamentului medicamentos depășește valoarea 

voucherului (4.600 lei) să fie suportată de către cuplul solicitant. 

În situația în care costul tratamentului medicamentos este mai mic decât valoarea 

voucherului, cuplul solicitant nu primește rest în bani. 

În raport cu procedura medicală de FIV, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie 

”Profesor Doctor Panait Sârbu” a întocmit o fundamentare a costurilor după cum urmează: 

- Monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană: 1463,08 lei; 

- Prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare 

și inseminarea ovocitelor pentru ferilizare spontană: 3910,15 lei 

- Prelevare/procesare spermă: 960,43 lei; 

- ICSI : 442,21 lei; 

- Cultivarea embrionilor 72 ore: 314,76 lei; 

- Cultivarea embrionilor mai mult de 72 ore până la stadiul de blastocist: 243,89 lei; 

- Transferul embrionar: 1507,43  lei; 

- Monitorizarea evoluției cazului: 1634,43 lei. 

Având în vedere valorile exprimate mai sus considerăm că sprijinul acordat în cadrul 

proiectului FIV prin voucherul denumit ”Voucher proceduri medicale” să fie în valoare                 

de  9.200 lei. 

În acord cu  Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile 

din București pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro ”O șansă pentru cuplurile 

infertile”, menționăm că în cazul în care costul procedurilor medicale depășește valoarea 

voucherului (9.200 lei) să fie suportată de către cuplul solicitant. 

În situația în care costul procedurilor medicale este mai mic decât valoarea voucherului, 

cuplul solicitant nu primește rest în bani. 

Atașăm prezentei fundamentarea costurilor transmisă de către Spitalul Clinic de 

Obstetrică și Ginecologie ”Profesor Doctor Panait Sârbu” nr. 7390/23.04.2018. 
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