ABONAMENTE
Asistenţă medicală la domiciliu şi la locul de muncă
Îngrijiri medicale la domiciliu
Sfatul medicului la telefon 24/24 ore pentru Abonaţi

Vă asigurăm

ACCESIBILITATE, PROFESIONALIZM, CALITATE!

Gamă largă de servicii:








Deservirea anuală pe baza Abonamentelor
Acordarea asistenţei medicale în bază de Contracte individuale, pentru familii şi colective cu condiţii avantajoase
Contracte de acordare a „Asistenţei medicale consultative şi diagnostice la domiciliu” de către echipa mobilă
Examen medical profilactic complex pentru evaluarea stării de sănătate
Reabilitare medicală şi întremarea sănătăţii în Centru de Fitness şi bazin acvatic sub supravegherea medicului
Îngrijiri medicale la domiciliu atît pe termen scurt pentru pacienţii recent externaţi, cît şi pe termen lung
Medic coordonator în acordarea asistenţei medicale cetăţenilor străini (limbă engleză fluentă)

Abonamente Anuale
Servicii oferite

Elementar

Standard

Premium

1 an
1 an
1 an
I. Examen profilactic medical condus de către terapeut:
1. Manipulaţiile diagnostice: măsurarea
indicatorilor antropometrici, tonometria,
●
●
●
tonometria oculară;
2. Testele de laborator: analiza generală a
sîngelui, glucoza în sînge, probele hepatice
(ALAT, ASAT, bilirubina totală şi fracţii,
●
●
●
proba timol), protrombina,
colesterolul,
analiza generală a urinei.
3. Electrocardiografia.
●
●
●
4. Ultrasonografia generală
●
●
●
5. Microradiofotografie.
●
●
●
6. Fibrogastroscopie la necesitate
7. Consultaţia ginecologului / urologului
●
●
●
II. Consultarea medicului în cadrul
●
●
●
4 ori/an
6 ori/an
8 ori/an
CSF „GALAXIA”
III. Asigurarea continuităţii curative
●
●
(medic ataşat individual)
IV. Consultaţie medicală telefonică
●
●
●
24/24ore
V. Consultaţia terapeutului la domiciliu (sau
●
●
locul de muncă) cu excepţia stărilor de
2 ori/an
4 ori/an
urgenţă , în orele de lucru ( 8.00-19.00)
VI. Efectuarea investigaţiilor imagistice (cu
●2
proceduri
excepţia TC şi RMN)
VII. Investigaţie prin Tomografie
Computerizată / RMN/ Osteodensitomentrie
VIII. Tratament programat în staţionar în
●2zile
cadrul CSF „GALAXIA”
IX. Reducere de 10% la serviciile oferite în
●
●
●
cadrul CSF „GALAXIA”
* preţul Abonamentelor în dependenţă de volumul de servicii acordat de la 150 € pîna la 450 €

VIP

1 an
●

●
●
●
●
●
●
10 ori/an

●
●
●
7ori/an

●3
proceduri

●1
procedură

●3zile
●
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Abonament lunar „Reabilitare medicală”

Servicii oferite

Reabilitare Nr.1

Reabilitare Nr.2

1 lună
●
●

1 lună

I. Examen profilactic medical condus de către terapeut:
1. Manipulaţiile diagnostice: măsurarea indicatorilor
antropometrici, tonometria, tonometria oculară;
2. Testele de laborator: analiza generală a sîngelui,
●
glucoza în sînge, probele hepatice (ALAT, ASAT,
bilirubina totală şi fracţii, proba timol), protrombina,
colesterolul, analiza generală a urinei.
3. Electrocardiografia.
●
4. Ultrasonografia generală
●
5. Microradiofotografie.
●
6. Fibrogastroscopie la necesitate
7. Consultaţia ginecologului / urologului.
●
II. Proceduri de recuperare în cadrul Fitness-Centrului
Servicii personale
1. Fitness-testare cu medic specialist în fitness
●
●
2. Şedinţă de instruire cîte 30 minute în sală de sport cu un
●
●
instructor personal
2 şedinţe
2 şedinţe
3. Şedinţă de instruire 30 minute în sală de Cardiotrening
●
●
cu un instructor personal
4. Şedinţă de instruire 30 minute în bazin cu un instructor
●
●
personal
Servicii standard
5. Bazin interior 25 m


6. Bazin de vară


7. Jacuzzi


8. Aqua aerobică


9. Saune cu aer uscat şi umed


10. Sală de sport cu echipamente de putere, greutati libere


11. Sală de Cardiotrening: benzi de alergare şi biciclete


staţionare, controlate de computer – control al ritmului
cardiac, calorii, etc.
12. Sală de spinning (veloaerobică) – biciclete staţionare


13. Aerobică şi antrenamente în grup: yoga, arte marţiale


orientale, lecţii de dans, step, antrenamente de putere,
Pilates, precum şi un grup de antrenamente axate pe
relaxarea muşchilor spatelui, întărirea şi dezvoltarea
puterei grupului profund de muşchi şi întinderea lor
14. Dulap personal pe parcursul antrenamentului


15. Cearşaf personal


III. Control medical după terminarea cursului de recuperare
1. Consultaţia medicului curant
●
●
2. ECG
●
●
Notă: Beneficiarii Abonamentului Reabilitare medicală au acces la proceduri de recuperare în cadrul
Centrului de Fitness în orele 700 – 2300 (dumunica 900 – 2200), numărul de vizite şi timpul vizitei
nelimitat.
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Abonament lunar „Îngrijiri medicale la domiciliu”
Servicii oferite

Îngrijiri medicale

1 lună
I. Examen profilactic medical condus de către terapeut:
1. Manipulaţiile diagnostice: măsurarea indicatorilor
antropometrici, tonometria, tonometria oculară;
2. Testele de laborator: analiza generală a sîngelui, glucoza în
sînge, probele hepatice (ALAT, ASAT, bilirubina totală şi
fracţii, proba timol), protrombina, colesterolul, analiza generală
a urinei.
3. Electrocardiografia.
II. Consultaţia terapeutului la domiciliu cu excepţia stărilor de
urgenţă , în orele de lucru (8.00-19.00)
III. Asigurarea continuităţii curative

●
●

●
●
2 ori /lună

●

(medic ataşat individual)

IV. Consultaţie medicală telefonică
24/24ore
V. Reducere de 10% la serviciile oferite în cadrul CSF Galaxia
VI. Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordate de asistenta
medicală ataşată individual

●
●
●
6 zile/săptămînă
a cîte 3 ore

VII. Volumul serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu:
Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiraţie, puls, tensiune arterială,
diureză, scaun;
Administrarea medicamentelor intramuscular;
Administrarea medicamentelor intravenos;
Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului;
Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vesicală.
Recoltarea produselor biologice;
Alimentarea artificială pe sonda gastrică;
Alimentarea pasivă, inclusiv administraţia medicamentelor per os, pentru bolnavi cu
tulburări de deglutiţie;
Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii
medicamentoase;
Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: schimbarea poziţiei, masaj,
gimnastica curativă;
Îngrijirea plăgilor simple;
Ingrijirea plagilor suprainfectate si a escarelor multiple;
Ingrigirea stomelor, fistulelor, tubului de dren, canulei traheale si instruirea pacientului.

Contracte „Prestări servicii medicale”
1. Contract Examen medical profilactic (colective)
- inclusiv cu factori nocivi de muncă
2. Contract Examen medical profilactic individual
3. Contract prestări servicii medicale (Familii)
4. Contract prestări servicii medicale („Mamă şi copil”)
5. Contract prestări servicii medicale (colective)
6. Contract prestări servicii medicale la domiciliu (echipa mobilă)
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Date de contact:

Centrul Sănătăţii Familiei „GALAXIA”
Str. Alexandru cel Bun 54,
MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova
REGISTRATURA – telefon multicanal:
(022) 858-500
(022) 858-400
(022) 858-511
(022) 858-411
(022) 858-512
(022) 858-412
E-mail: info@galaxia.md; Website: www.galaxia.md
Informaţii suplimentare despre ABONAMENTE şi
CONTRACTE CSF „GALAXIA” la Nr. de telefon:
(022) 858-529 (11.00 – 17.00)
0-682-63-063
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