Către,

IPA REGIUNEA 1 BUCUREȘTI
Domnului președinte col.(r) ing DINCĂ LUIGI

Urmare a discuțiilor purtate în data de 16.05.2016 conducerea clinicii a hotărât să ofere membrilor
IPA și familiilor acestora servicii medicale conform anexelor prezentului document în două
variante: varianta pachetului de servicii ”POLISANO ESENȚIAL” la prețul unui abonament lunar
în valoare de 28 lei și respectiv varianta pachetului de servicii ”POLISANO EXCELENTA” la
prețul unui abonament lunar în valoare de 48 lei.
Prezenta înțelegere va face obiectul unui contract tip convenție cu IPA Regiunea 1 București iar
pentru obținerea cardurilor se vor încheia contracte individuale pentru toți solicitanții.

Contractul intra în viguare in 48 de ore de la data platii. Dupa primele 30 de zile de la intrarea
in viguare a conventiei, valabilitatea contractelor va fi cu prima zi lucratoare a lunii urmatoare
de la inscriere ;
Serviciile medicale pot fi accesate dupa data platii, plata se face in avans cu o luna
In primele 30 de zile contractele se emit saptamanal, in prima zi lucratoare saptamanii
precedente, in functie de numarul celor inscrisi;
Înscrierea se va efectua la sediul IPA Regiunea 1 București sens în care cei interesați vor
completa pentru clinică formulare specifice;
Fiecare abonat va accesa serviciile medicale in baza unui card emis de furnizor si a unui
document de identitate si a legitimatiei IPA (copie legitimatie IPA a titularului pentru
membrii de familie )
Detalii
suplimentare
:
gabriela.furcelea@polisano.ro
,
tel
0745.576.851,
roxana.stanciu@polisano.ro , 0748 079 902
Menționăm cu titlu general că pachetele de servicii pentru București vor fi asigurate de
personalul aflat la clinicile noastre situate în str. Cuza Vodă nr.53.sect .4 și din B-dul
Timișoara nr.26 Z sect. 6 . Cele două clinici pot fi contactate prin telefon la nr.unic:
0219383- 20:00 unde se pot efectu programări, solicitări de informați generale sau alte
tipuri de servicii prevăzute în contract .
Clinica mai oferă servicii medicale de urgență 24/24 și consultață medicală 6/7 la nr.
0747.124.823.
Programul ambulatoriu al clinicilor este de Luni-Vineri între orele 08.00-20.00 și sâmbăta
între orele 08.00-14.00.

SERVICII MEDICALE CLINICA POLISANO
Denumire serviciu

Polisano Esenţial

Polisano Excelenta

28 ron/angajat/luna

48 ron /angajat/luna

Medicina Muncii si Urgenta
Consilierea privind strategia de sanatate si
securitate in munca, comunicarea riscului
professional , examinare primara a bolilor
profesionale
Eliberare rapoarte - de risc maternal, medical
annual , alte documente medicale medicina
muncii
Transport Ambulanta
Consultatii de urgenta la domiciliu

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

serviciu
serviciu

gratuit
gratuit

Preventie analize
Hemograma, VSH, Profil lipidic, Glucoza
Serica, Creatinina Serica, Colesterol LDL si
HDL, Trigliceride, Urina, Amilaza Serica,
Creatinkinaza, Test Glicemie)
Citodiagnostic Babes-Papanicolau
EKG ,ECO ABDOMEN

gratuit /un set an

gratuit /un set an

gratuit /1 an
gratuit/un set an

gratuit /1 an
gratuit/un set an

Medicina generala
Consultatii medicina generala
Investigatii medicina generala
Manopera Vaccinare

gratuit nelimitat
gratuit nelimitat
gratuit nelimitat

gratuit nelimitat
gratuit nelimitat
gratuit nelimitat

CONSULTATII DE SPECIALITATE AMBULATOR : consultatie, anamneza, recomandare investigatii si tratament,
urmarire tratament
Alergologie si Imunologie clinica, cardiologie
,chirurgie generala ,chirurgie si ortopedie
,chirurgie vasculara, dermatologie, nutritie
,endocrinology , gastroenterologie, stomatologie,
reumatologie, ginecologie (exclus gravide),
hematologie, medicina interna, neurologie,
neurochirurgie, oftalmologie, ORL, ortopedie,
oncologie, pediatrie, psihologie, radiologie,
reumatologie, urologie

doua oconsultatii gratuite/an din fiecare
specialitate ,urmatoarele 50% reducere
la recomandarea medicului din reteaua
Polisano

gratuit nelimitat

INVESTIGATII PARACLINICE
Alergologie si Imunologie clinica, cardiologie
,chirurgie generala ,chirurgie si ortopedie
,chirurgie vasculara, dermatologie, nutritie
,endocrinology , gastroenterologie,
stomatologie, reumatologie, ginecologie
(exclus gravide), hematologie, medicina
interna, neurologie, neurochirurgie,
oftalmologie, ORL, ortopedie, oncologie,
pediatrie, psihologie, radiologie,
reumatologie, urologie

50 % reducere-- la recomandarea
medicului din reteaua Polisano

gratuit nelimitat - la recomandarea
medicului din reteaua Polisano

Analize laborator
suplimentar de 10 % pentru apartinatorii angajatilor : sot/sotie/copii/parinti
Bacteriologie , Biochimie , Electroforeză Electroliți
, Enzime , Examen de urină, Hematologie
,Hemostază și coagulare, Hormoni , Imunologie ,
Markeri tumorali/ infecțioși , Markeri virali ,
Parazitologie

50 % reducere- la recomandarea
medicului din reteaua Polisano

gratuit nelimitat - la recomandarea
medicului din reteaua Polisano

IMAGISTICA
EKG/ EKG de efort , Radiologie (peste 140 de
tipuri, inclusiv radiografii digitale) Oftalmoscopie
Câmp vizual , Holter EKG/ Holter TA ,
Audiometrie , Mamografie clasică / digitală
,Spirometrie , Investigații dermatologice ,
Colposcopie , CT ,RMN , Endoscopie digestivă
superioară și inferioară Endoscopie ORL
,Ecografie 2 D ,3 D (peste 80 de tipuri ,exclus
gravide ) EEG simplu , Ecografie Doppler
,Urografie

50% reducere - la recomandarea
medicului din reteaua Polisano

gratuit - la recomandarea medicului
din reteaua Polisano

ASISTENTA PRE SI POST NATALA (inclusa doar la beneficiarii abonamentelor de minim 1 an de zile sau continuitate la
momentul preluarii de la alt provider medical ) *Conform Anexa
Consultatie obstetrica ginecologie

50% reducere

1/luna gratuit , urmatoarle 70 %

Ecografie de sarcina , trimestru I, II si III

50% reducere

este inclusa in setul de 3 ecografii
gratuite + 2 morfologii gratuite

Ecografie de sarcina (3D) , trimestru I, II si III

50% reducere

Monitorizare ecografica

50% reducere

gratuit nelimitat

gratuit nelimitat

gratuit nelimitat

Specialist dedicat

este inclusa in setul de 3 ecografii
gratuite+ 2 morfologii gratuite

SPITALIZARE
SERVICII SPITALIZARE **clauza: doar in
sediile din Sibiu in limita a 10.000 euro
/companie .Interventii stabilite de comun accord
cu managementul Asociatiei IPA ,cu conditia
atragerii in conventie a min 500 membri

25%

30%

SERVICII SUPLIMENTARE
Farmaciile Polisano/ Reteta

Policard

Policard

STOMATOLOGIE **serviciile de stomatologie sunt oferite conform anexei
Consultatie + plan de tratament
Igienizare profesionala (detartraj, periaj
profesional)

20% reducere
20% reducere

DIRECTOR GENERAL
POLISANO EUROPEAN HOSPITAL

Celestin Constantin

gratuit
gratuit

