anexa abonament
ABONAMENT “PRIORITY JUNIOR”
PREVII UŞOR, TRATEZI UŞOR
SCREENING

SPECIALITĂŢI MEDICALE

(CONFORM GHIDURILOR MEDICALE
INTERNAȚIONALE)
Inclus
Anamneza și istoricul medical al fiecarui abonat
Exudat faringian / nazal
2/an
Examen coproparazitologic
2/an
Coprocultură
2/an
Sumar urină
2/an
Urocultură
1/an
Uree
1/an
ASLO
1/an
Glicemie
1/an
Colesterol total
1/an
LDL colesterol
1/an
Hemoleucogramă
1/an
VSH / PCR
1/an
Transaminaze (TGO, TGP)
1/an
Creatinină serică
1/an
Recomandări în funcție de rezultatele obținute la
screening și analize (consultația)

MEDICINĂ DE URGENŢĂ
Hotline Medical - 24/7
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
Cameră de gardă pediatrie*
Ponderas Academic Hospital - 24/7
Spitalul Băneasa - 24/7
Obstetrică-ginecologie
Spitalul Brașov - 24/7
Spitalul Cluj - 24/7

CONSULTAŢII ŞI CONTROALE
Inclus
Pediatrie
Vaccinări pediatrie obligatorii cf. schemei de vaccinare
avizată de Ministerul Sănătății din România, dacă
nou-născutul este înscris la un medic de familie din
cadrul Rețelei Private de Sănătate. (Cf. anexă vaccinuri)
- dacă nu se nu se comandă prin medic de familie RM
50% discount
-eliberare avize necesare gradiniță, școală
Vaccinări
- vaccin antigripal manoperă
- vaccin antigripal
- vaccinari optionale (conf. anexă vaccinuri) - 20% discount
Obstetrică - ginecologie
- ecografie pelvis
conf. anexă
Oftalmologie
Dermatologie
- proceduri dermatologice cauterizări / excizii

Inclus

Inclus

- dermatoscopie simplă
- biopsii
Alergologie și imunologie clinică

Dietetică
Endocrinologie
- ecografie tiroidă

- spirometrie cu test bronhodilatator

Hematologie

- spirometrie simplă
- teste alergice cutanate Prick
- teste alergice cutanate Patch
Boli infecțioase
Cardiologie
- EKG
- ecografie cord
Chirurgie pediatrică
- proceduri microchirurgie (proceduri care se
pot efectua in cabinet)
Diabet și boli metabolice
- consiliere nutriție

conf. anexă

Nefrologie
Neurologie
50% discount - EEG simplă
- ecografie
ORL
- audiometrie simplă
conf. anexă - audiometrie cu impedanță
- endoscopie ORL
- terapie aerosol
Ortopedie și traumatologie
- radiologie / radiologie digitală
Reumatologie

conf. anexă

IMAGISTICĂ

inclus

CONFORM ANEXE IMAGISTICĂ

Inclus
Ecografie
inclus

inclus

*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.

conform Anexă Ecografii, la recomandarea medicului din Rețeaua
REGINA MARIA

- ecografie abdomen
- ecografie cardio & Doppler
- ecografie părți moi
- ecografie tiroidă
- ecografie șold
- ecografie aparat urinar

Inclus
- ecografie Doppler arterial
- ecografie Doppler venos
Alte investigații complexe de imagistică
Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN) Conform Anexă Imagistică
Radiologie
(Peste 140 de tipuri, inclusiv radiologie digitală, exclus
radiologie stomatologică)

www.reginamaria.ro
Call Center: 021 9268

ANALIZE LABORATOR
Departamente* (peste 300 de indicatori)
Bacteriologie
Biochimie
Electroforeză
Electroliți
Enzime

Inclus

Inclus

Inclus
Examen de urină
Hematologie
Hemostază și coagulare
Hormoni
Imunologie

Markeri tumorali / infecțioși
Markeri virali
Parazitologie

*Un departament include mai multe tipuri de teste; discountul se acordă investigațiilor incluse în Anexa Analize Laborator.
Analizele neincluse în Anexă se vor achita integral.

SPITALE PROPRII***

SERVICII SPECIALE
0% discount

Inclus

Ponderas Academic Hospital Intervenții chirurgicale și spitalizare pediatrie
Campus Medical Bacău - spitalizare de zi
Spitalul REGINA MARIA Cluj
Spitalul de Pediatrie REGINA MARIA Brașov Intervenții chirurgicale și spitalizare pediatrie

Parteneriat Academic
(medici de renume, profesori universitari)
Patient Care

***Discount-urile / includerile pentru serviciile medicale oferite în cadrul Spitalelor REGINA MARIA se aplică la o anexă predefinită de intervenții care este anexată
la prezenta ofertă.

POLICLINICI PROPRII
Policlinica Băneasa

Policlinica Perla

Policlinica BBP (Bucharest Business Park) Policlinica Pipera
Policlinica Cotroceni
Policlinica Sema Parc

Policlinica Pasteur Cluj-Napoca

Policlinica Centrală Piteşti

Ambulatoriul Spitalului Euroclinic

Policlinica pentru copii Delfinariu Constanța
Policlinica Tomis Constanța

Policlinica Ploiești
Policlinica Slatina

Ponderas Academic Hospital
(altele decât Pediatrie) - 20% discount

Policlinica Doamna Ghica

Policlinica Sun Plaza

Policlinica din Campusul Medical Bacău

Policlinica Gastromond Constanta

Policlinica din Campusul Medical Târgu Mureș

Policlinica Dorobanţi

Policlinica Titu Maiorescu

Policlinica din Campusul Medical Braşov

Policlinica Centrală Craiova

Policlinica Dr. Grigoraș Timișoara

Policlinica Enescu

Policlinica Victoria

Policlinica Centrul Civic Brașov

Policlinica Universității Craiova

Policlinica Iulius Mall Timișoara

Policlinica Floreasca
Policlinica Lujerului
Policlinica pentru copii Opera

Ambulatoriul Sp. Băneasa (Obstetrică-ginecologie) Ambulatoriul Spitalului Cluj Napoca
Policlinica Muzeului Cluj-Napoca
Ambulatoriul Ponderas Academic Hospital
(Pediatrie)
Policlinica Observatorului Cluj-Napoca

Policlinica din Campusul Medical Iași
Policlinica Lugoj
Policlinica Brătianu Pitești

Policlinica Piața 700 Timișoara

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
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: Abonamentul este nominal, netransmisibil și se adresează copiilor cu vârsta de până la 18 ani. Discounturile se aplică doar în policlinicile proprii Regina Maria din București și din țară. Pentru efectuarea investigațiilor medicale (analize de
laborator, radiografii, ecografii etc.) incluse în abonament gratuit sau cu discount, este necesară recomandarea unui medic din Rețeaua de sănătate REGINA MARIA. Serviciile care nu sunt incluse în prezenta ofertă și nici în anexele detaliate aferente
acesteia se plătesc integral, conform prețurilor în vigoare la momentul accesării acestora. Pentru lista completă a serviciilor incluse, vă rugăm să consultați anexele atașate prezentei oferte. Nu sunt incluse servicii medicale pentru contracepție precum
și orice consecințe ale acestora, indiferent de motivația solicitării/efectuării acestora (prevenție, screening, investigare, monitorizare și/sau tratament).
Prezenta oferta este valabila termen de 30 de zile de la data prezentarii sale.

www.reginamaria.ro
Call Center: 021 9268

