Abonamente de sănătate

ABONAMENT ESENŢIAL PREMIUM
1. Servicii de Medicina Muncii
2. Curs de acordarea primului ajutor pentru angajaţi (se organizează la solicitarea companiei, pentru un număr limitat de
persoane).

3. Evaluare generală anuală a starii de sănatate:
Clinică:
 Examinare clinică generală conform protocoalelor internaţionale pe grupe de varstă şi sex; completarea fişei de observaţie a
pacientului / abonatului cu consemnarea tuturor evenimentelor medicale.
Paraclinică:
 Hemoleucogramă completă cu formulă leucocitară, glicemie, colesterol total, trigliceride, creatinină serică, transaminaze,
examen urină, EKG.
 Pentru persoanele de sex feminin cu vârsta peste 30 de ani, examen citologic Babeş-Papanicolau.
 Pentru persoanele de sex masculin cu vârsta peste 45 de ani, screening de laborator pentru neoplasmul de prostată.

4. Consultaţii nelimitate la medicul de medicină generală.
5. Consultaţii nelimitate cu acces direct pentru toate specialităţile medicale existente în centrul medical Mediclass
6. Consultaţii medicale pentru membrii familiei (sot/sotie ,copii, parinti ai abonatului): discount 15%.
7. Evaluări si investigaţii paraclinice cu bilet de trimitere de la medicul de medicină generală sau medicul specialist Mediclass:




Analize de laborator (hematologie, biochimie,markeri tumorari,virali, infectiosi etc- 400 teste );
Investigaţii imagistice (ecografie, radiologie, mamografie, osteodensitometrie DEXA etc. );
Alte investigaţii paraclinice (EKG, audiometrie, electroencefalografie computerizată, cistoscopie, endoscopie digestivă, etc).

8. Investigaţii medicale si manevre terapeutice speciale, cu bilet de trimitere de la medicul de medicină generală sau medicul
specialist Mediclass (holter EKG, holter TA, probe de efort, tomografie computerizată, RMN, electromiografie, potenţiale evocate
vizuale şi auditive, anestezie generală-reabilitare post anestezie în staţionarul cu paturi; blocaj peridural terapeutic -în hernii de disc
fără indicaţie chirurgicală, infiltraţii/alte manevre mică chirurgie, electrocauterizări, chiuretaje biopsice, montare/extragere
dispozitive intrauterine (sterilet), examene anatomopatologice- per proba biopsiată, testari ADN Papilomavirus, genotipări ADN
Papilomavirus risc înalt, teste alergologice) analize de laborator( markeri tumorari, genetica, analize histopatologice etc): discount

20%.
9. Serviciul de Hot Line şi Ambulanţă
10. Terapie laser de joasă frecvenţă: 30% discount (procedură fizioterapică, indicată in special afecţiuni reumatismale;
principalele acţiuni sunt cele cu efect antiinflamator si antialgic-înlaturarea dureriiexamenul medical este cel care indică folosirea
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laserterapiei).

11. Adeverinţe şi certificate medicale:



simple (ex. „clinic sănătos”, adeverinţe şcolare, scutiri, concedii medicale etc.): gratuit;
speciale (fişă auto, permis port arma, certificat prenupţial etc.): discount 30%.

12. Vaccinare antigripală conform indicaţiilor CDC şi a campaniilor naţionale de vaccinări (inclusiv cost vaccin)- la solicitarea
companiei.

13. Pachet discount stomatologie
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