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PREVII UŞOR, TRATEZI UŞOR

www.reginamaria.ro
Call Center: 021 9268

anexa abonament

SCREENING
(CONFORM GHIDURILOR MEDICALE 

INTERNAȚIONALE)

Inclus
Anamneza și istoricul medical al fiecărui abonat
Test Papanicolau clasic / PSA 1/an
Sumar de urina 1/an
Glicemia 1/an
Colesterol total 1/an
Hemoleucograma 1/an
VSH 1/an
Transaminaze (TGO, TGP) 1/an
Creatinina serică 1/an
Recomandări în funcție de rezultatele obținute la 
screening și analize (consultația)

MEDICINĂ DE URGENŢĂ 
Hotline Medical - 24/7

inclus Sfaturi medicale prin linie 
telefonică în cazul unei urgențe
Ambulanță 24/7 - la domiciliu
prin hotline medical - serviciu 
disponibil în București și Ilfov
Sfatul medicului - 24/7
prin hotline medical inclus 

Cameră de gardă adulți*
Spitalul Euroclinic (L-D 08:00-20:00)
Ponderas Academic Hospital - 24/7
Spitalul Băneasa - 24/7
Obstetrică-ginecologie
Spitalul Brașov - 24/7
Obstetrică-ginecologie
Spitalul Cluj - 24/7

inclus

IMAGISTICĂ - CONFORM ANEXE IMAGISTICĂ

 Inclus  Inclus Inclus
Ecografie
conform Anexă Ecografii, la recomandarea medicului 
din Rețeaua REGINA MARIA

- Musculo-ligamento-articular Cistografie

- Părți moi Irigografie

- abdomen - Pelvis Computer tomograf (CT)
- urogenital - Sân Rezonanță magnetică nucleară (RMN)
- articular - Tiroidă Osteodensitometrie
- BMF - Ginecologie Mamografie clasică
- cardio - Sarcină Cf. Anexă Mamografie digitală
- glande-salivare Alte investigații complexe de imagistică Radiologie (peste 140 de tipuri, înclusiv 

radiologie digitală, exclus radiologie 
stomatologică)- histerosonografie Urografie

*În camerele de gardă nu sunt incluse consumabilele 
utilizate și medicamentația administrată. Investigațiile 
suplimentare, consumabilele / medicamentația care se 
administrează și analizele efectuate în regim de urgență 
nu sunt incluse.

Setul anual de analize nu se recoltează la sediul companiei.
1 / an: Inclus gratuit o dată pe an, de la accesarea 
serviciului, la cererea pacientului. 

SPECIALITĂŢI MEDICALE
CONSULTAŢII ŞI CONTROALE

Inclus Inclus Inclus
Medicină Generală / Interne - aplicație TCA / Leziune Dietetică
eliberare certificate medicale / avize (doar în interes de serviciu) - biopsie cutanată (manoperă) Endocrinologie
Obstetrică - ginecologie - cauterizare  - ecografie cf. anexă
- colposcopie - crioterapie Gastroenterologie

sedare / anestezie 
/ examen 

anatomopatologic 
se achită separat

- ecografie (conform anexă) - crioterapie Histofreezer / Leziune  - endoscopie digestivă superioară

- protocolul de sarcină (valabil în Rețeaua REGINA MARIA) - dermatoscopie  - endoscopie digestivă inferioară

Oftalmologie Alergologie și imunologie clinică  - rectosigmoidoscopie
- oftalmoscopie - spirometrie cu test bronhodilatator Hematologie
- autorefractometrie cu cicloplegie - spirometrie simplă Nefrologie
- biomicroscopie - teste alergice cutanate Prick Neurologie
- camp vizual (optopol) - teste alergice cutanate Patch 50% discount Oncologie
- curs adaptare lentile de contact Boli infecțioase ORL
- examen fund de ochi Cardiologie Ortopedie și traumatologie
- injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente - ecografie Cf. anexă Pneumoftiziologie
- injecție parabulbară - EKG Reumatologie
- prescriere ochelari - EKG de efort Urologie
- tonometrie - holter EKG, TA Alte consultații
- tratamentul blefaritei cu blephasteam                             Chirurgie generală  - psihiatrie, psihologie / psihoterapie
Dermatologie Diabet și boli metabolice Stomatologie

1 consultație, 1 periaj și 1 detartaj  gratuit / an 10% discount
- analiză Lampa Wood, anestezie locală - consiliere nutriție



www.reginamaria.ro
Call Center: 021 9268

clinici partenere - peste 220 de centre partenere pe întreg teritoriul țării, lista actualizată: http://www.reginamaria.ro/policlinici-si-imagistica/clinici-partenere  
puncte de recoltare - București, Bacău, Brașov, Cluj, Constanța, Făgăraș, Ploiești, Timișoara. Acces cu 20% discount. Detalii pe https://www.reginamaria.ro/laborator/locatii-recoltare-analize
sarcină - toate serviciile incluse în abonament, gratuit sau cu discount, pot fi accesate și în perioada sarcinii
stomatologie - 1 consultație, 1 periaj și 1 detartraj gratuit/an, până la 20% discount la celelalte servicii cu excepția ortodonție și implatologie prin clinicile partenere. Lista completă 
de clinici de stomatologie partenere: https://www.reginamaria.ro/node/11536 
Notă: Prețul abonamentelor este exprimat în RON / persoană / lună. Abonamentul este nominal, netransmisibil și se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 – 65 ani. Nu sunt incluse serviciile medicale pentru sterilitate, infertilitate, dorința 
de a avea copii, contracepție precum și orice consecințe ale acestora, indiferent de motivația solicitării/efectuării acestora (prevenție, screening, investigare, monitorizare și/sau tratament). Pentru serviciile incluse gratuit sau cu discount este nevoie 
de bilet de trimitere de la un medic Regina Maria. Discounturile se aplică doar în policlinicile proprii Regina Maria din București și din țară.
Serviciile care nu sunt menționate în prezenta anexă și nici în anexele detaliate aferente acesteia se plătesc integral, conform prețurilor în vigoare la momentul accesării acestora.
Listă tarife standard investigații medicale, în funcție de locație: https://www.reginamaria.ro/clinici

POLICLINICI PROPRII
Policlinica Băneasa Policlinica Perla Ambulatoriul Spitalului Euroclinic Policlinica Tomis Constanța Policlinica Slatina

Policlinica BBP (Bucharest Business Park) Policlinica Pipera Policlinica din Campusul Medical Bacău Policlinica Gastromond Constanta Policlinica din Campusul Medical Târgu Mureș
Policlinica Cotroceni Policlinica Sema Parc Policlinica din Campusul Medical Braşov Policlinica Centrală Craiova Policlinica Dr. Grigoraș Timișoara

Policlinica Doamna Ghica Policlinica Sun Plaza Policlinica Centrul Civic Brașov Policlinica Universității Craiova Policlinica Iulius Mall Timișoara

Policlinica Dorobanţi Policlinica Titu Maiorescu Ambulatoriul Spitalului Cluj Napoca Policlinica din Campusul Medical Iași Policlinica Piața 700 Timișoara

Policlinica Enescu Policlinica Victoria Policlinica Muzeului Cluj-Napoca Policlinica Lugoj

Policlinica Floreasca Ambulatoriul Sp. Băneasa (Obstetrică-ginecologie) Policlinica Observatorului Cluj-Napoca Policlinica Brătianu Pitești

Policlinica Lujerului Ambulatoriul Ponderas Academic Hospital 
(Pediatrie și Ortopedie)

Policlinica Pasteur Cluj-Napoca Policlinica Centrală Piteşti
Policlinica pentru copii Opera Policlinica pentru copii Delfinariu Constanța Policlinica Ploiești

ANALIZE LABORATOR
Departamente* - peste 300 de indicatori Inclus 
Bacteriologie 
Biochimie 
Electroforeză 
Electroliți 
Enzime 
Examen de urină 
Hematologie 
Hemostază și coagulare 
Hormoni 
Imunologie 
Markeri tumorali / infecțioși 
Markeri virali 
Parazitologie 
*Un departament include mai multe tipuri de teste - conform anexă 
analize laborator la recomandarea medicului RM. 

RECUPERARE MEDICALĂ
- consult Inclus - masaj (20/ 40/60 min)

10 proceduri /
an (restul cu 

20% discount)

Vaccinări
- control Inclus - kinetoterapie - sedință de grup - vaccin antigripal manoperă Inclus
- procedură electroterapie 

40 proceduri /
an (restul cu 

20% discount)

- kinetoterapie - sedință 
individuala 

- vaccin antigripal Inclus
- procedură laserterapie - vaccinări tropicale Inclus
- procedură ultrasunete   Gimnastică Gravide 20% discount
- procedură unde scurte Parteneriat Medsana 50% discount

SERVICII SPECIALE 
Parteneriat Academic (medici de renume, profesori universitari) Inclus Patient Care Inclus
Banca Centrală de Celule Stem 10% discount

SPITALE PROPRII
Maternitate - Spitalele Băneasa și REGINA MARIA Brașov Inclus

Pachet naștere naturală
5% discount

la costul pachetului de bazăPachet naștere cezariană
Pachet VIP


