Asigurări de sănătate

Premium Care

v 1.1/10.11.2011

Catalogul prestațiilor

Accesarea prestațiilor medicale se efectuează în limita programului de funcționare și a
disponibilității furnizorului de servicii medicale agreat de SIGNAL IDUNA ASIGURARE
REASIGURARE SA pentru acest plan de asigurare.

Denumire
I. Consultaţii şi controale în cadrul specialităţii
medicină generală
Consult medicină generală
Control medicină generală
Consultaţii şi controale în cadrul altor specialităţi
medicale (se acordă doar la recomandarea unui
medic de medicină generală din cadrul furnizorului
de servicii medicale ales prin contractul de asigurare
şi doar ca urmare a unei consultaţii sau a unui
control care a fost acoperit prin contractul de
asigurare)

Denumire
Ecografie 2D musculară
Ecografie 2D prostată
Ecografie 2D rinichi, vezică, prostată
Ecografie 2D sân unilateral II.
Ecografie 2D sân bilateral
Ecografie 2D suprarenală, rinichi
Ecografie 2D vezică, uter, ovare
Spirometrie
Spirometrie şi test bronhomotor
EEG
Radiografie antebraţ - 1 incidenţă

Consult cardiologie

Radiografie antebraţ - 2 incidenţe

Control cardiologie
Consult dermato-venerologie
Control dermato-venerologie
Consult medicină internă
Control medicină internă
Consult neurologie

Radiografie articulaţia cotului - 1 incidenţă
Radiografie articulaţia cotului - 2 incidenţe
Radiografie articulaţia genunchiului - 1 incidenţă
Radiografie articulaţia genunchiului - 2 incidenţe
Radiografie articulaţia pumnului
Radiografie articulaţie coxo-femurală - 1 incidenţă

Control neurologie
Consult oftalmologie
Control oftalmologie
Consult ORL
Control ORL
Consult ortopedie
Control ortopedie
Consult pediatrie
Control pediatrie
Consult obstetrică-ginecologie
Control obstetrică-ginecologie
III. Investigaţii paraclinice (se acordă doar dacă sunt

Radiografie articulaţie coxo-femurală - 2 incidenţe
Radiografie articulaţie radio-carpiană - 1 incidenţă
Radiografie articulaţie radio-carpiană - 2 incidenţe
Radiografie articulaţie scapulo-humerală - 1 incidenţă
Radiografie articulaţie scapulo-humerală - 2 incidențe
Radiografie articulaţie temporo-mandibulară
(unilateral)
Radiografie articulaţie temporo-mandibulară
(bilateral)
Radiografie articulaţie tibio-tarsiană - 1 incidenţă
Radiografie articulaţie tibio-tarsiană - 2 incidenţe
Radiografie articulaţii sacro-iliace - 2 incidenţe

recomandate ca urmare a unei consultații sau a

(faţă-oblic)

unui control care a fost acoperit prin contractul de
asigurare)

Radiografie bazin - 1 incidenţă
Radiografie bazin - 2 incidenţe
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Audiograma/audiometrie
ECG de repaus: efectuare/supervizare şi interpretare
Ecografie abdomen superior
Ecografie abdominală completă (inclusiv pelvis)
Ecografie părţi moi (muşchi, gât, glande parotide,
sublinguale)
Ecografie prostată
Ecografie tiroidă
Ecografie transvaginală
Ecografie ginecologică abdomen inferior
Ecografie sân bilateral
Ecografie sân unilateral
Ecografie scrotală / testiculară
Ecografie vezică urinară, uter, ovare
Ecografie 2D abdomen superior

Radiografie calcaneu - 1 incidenţă
Radiografie calcaneu - 2 incidenţe (profil şi axial)
Radiografie clavicula - 1 incidenţă
Radiografie clavicula - 2 incidenţe
Radiografie coloană vertebrală cervicală - 1 incidenţă
Radiografie coloană vertebrală cervicală - 2 incidenţe
Radiografie coloană vertebrală lombară - 1 incidenţă
Radiografie coloană vertebrală lombară - 2 incidenţe
Radiografie coloană vertebrală toracală - 1 incidenţă
Radiografie coloană vertebrală toraco-lombo-sacrată
(faţă-profil)
Radiografie coloană vertebrală toracală - 2 incidenţe
Radiografie craniu/masiv facial - 1 incidenţă

Ecografie 2D abdominală
Ecografie 2D tiroidă
Ecografie 2D ficat şi căi biliare

Radiografie femur - 2 incidenţe
Radiografie humerus - 1 incidenţă
Radiografie humerus - 2 incidenţe

Radiografie craniu/masiv facial - 2 incidenţe
Radiografie femur - 1 incidenţă

Accesarea prestațiilor medicale se efectuează în limita programului de funcționare și a disponibilității furnizorului de
servicii medicale agreat de SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE SA pentru acest plan de asigurare

Denumire
Radiografie mână - 1 incidenţă
mână - 2 incidenţe
Radiografie mastoide
Radiografie oase gambă - 1 incidenţă
Radiografie oase gambă - 2 incidenţe
Radiografie omoplat - 1 incidenţă

Lactatohidrogenază (Ldh) Radiografie
Alninainotransferază (Alat, Tgp, Gpt)
Aspartataminotransferază (Asat, Tgo, Got)
Gamaglutamilltranspeptidază (Ggt)
Fosfatază acidă totală
Fosfatază alcalină

Radiografie omoplat - 2 incidenţe
Radiografie picior (plantă) - 1 incidenţă
Radiografie picior (plantă) - 2 incidenţe
Radiografie piramidă nazală
Radiografie sacru şi coccis - 2 incidenţe (faţă şi

Fosfataza acidă prostatică
Colinesteraza
Amilaza pancreatică
Alfa amilaza
Lipaza

profil)

Glucozo-S-Fosfatdehidogenaza

Radiografie stern - 1 incidenţă (faţă)
Radiografie cardio-pulmonară (toraco-pulmonară)

Sodiu
Potasiu
Clor
Calciul total

Radiografie abdominală simplă
Radiografie torace - 1 incidenţă
Radiografie torace şi organe ale toracelui
Radiografie torace osos sau părţi ale lui
Radiografie părţi membre/articulaţie - faţă sau
profil unilateral
Radiografie segment de membru (braţ, antebraţ,
coapsă, gambă)
Radiografie centură scapulară sau pelvină
Radiografie părţi ale coloanei vertebrale, mai puţin
coloana vertebrală cervicală
Radiografie coloană vertebrală completă, mai puţin
coloana vertebrală cervicală
Radiografie de membre
Radiografie craniu
IV. Analize de laborator (se acordă doar dacă sunt
recomandate ca urmare a unei consultații sau a
unui control care a fost acoperit prin contractul de
asigurare)
Proteine totale
Electroforeza proteinelor
Albumina
Proteina C reactivă
Transferina
Feritina
Uree
Acid Uric
Creatinina
Bilirubina totală
Bilirubina directă
Glucoza serică
Hemoglobina glicozilată
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Denumire

Calciul ionic
Magneziu
Fier
Fosfor
Glucoză urinară
C3
C4
Determinare cantitativă a imunoglobulinelor
serice: IgG
Determinare cantitativă a imunoglobulinelor
serice: IgA
Determinare cantitativă a imunoglobulinelor
serice: IgM
Determinare factor reumatoid
Determinare autoanticorpi antinucleari (Aan) calitativ
Determinare autoanticorpi anti ADNds
Determinare autoanticorpi anti mitocondriali (AMA)
Determinare autoanticorpi anti muşchi neted (SMA)
Determinare autoanticorpi anti tireoperoxidază (TPO
sau Microsomali)
Cultură fungi: secreţie conjuctivală
Cultură fungi: prelevat de la nivelul cervixului vaginal
Cultură fungi: secreţie vaginală
Cultură fungi: secreţie uretrală

Lipide totale
Colesterol total
Colesterol HDL
Colesterol LDL

Determinare anti Rh, A imun, B imun
Aglutininele la rece, anticorpi heterofili
Antiheterofili mononucleoză infecțioasă
Carboxihemoglobină
CTLF
Transferină, haptoglobină
Hemosiderină urinară
Feritina - eritrocinetică
Electroforeză Hb
Timp de sângerare şi retracţia cheagului

Trigliceride

Timp de protrombină PT (timp Quick)

Accesarea prestațiilor medicale se efectuează în limita programului de funcționare și a disponibilității furnizorului de
servicii medicale agreat de SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE SA pentru acest plan de asigurare

Denumire
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Denumire

Timp parţial de tromboplastina A PTT
Fibrinogen
ATIII (antitrombină III)
Hemoleucogramă completă: concentrat leucocitar
Hemogramă cu formula leucocitară, Hb, Ht, indici
Colorare frotiu cu mucus/ coloraţia Papanicolau
Citologie vaginală Babes-Papanicolau: laborator
Examen citologic frotiu sanguin
Antibiogramă difuzimetrică pentru bacterii aerobe
Antibiogramă extinsă
Urocultură

Cultură bacterii aerobe: secreţie uretrală
Examen bacteriologic (cultură şi antibiogramă):
secreţie uretrală
Mycoplasme (identificare şi antibiogramă): secreţie
uretrală
Examen micologic (cultură şi fungigramă): spermă
Examinare microscopică - frotiu gram: secreţie
vaginală
Examen microscopic nativ: secreţie vaginală/vulvară
Examen bacteriologic (cultură şi antibiogramă): secreţie
vaginală/vulvară

Urocultură şi antibiogramă
Exudat faringian: cultură
Examen microscopic pe frotiu: exudat faringian

Examen micologic (cultură şi fungigramă): secreţie
vaginală/vulvară
Examen microscopic pe frotiu: examen col uterin

Examen bacteriologic (cultură şi antibiogramă):
exudat faringian
Examen micologic: exudat faringian

Examen bacteriologic (cultură şi antibiogramă): examen
col uterin
Mycoplasme (identificare şi antibiogramă): examen col

Exudat nazal
Cultură bacterii aerobe: leziuni ale mucoasei nazale
Examen bacteriologic (cultură şi antibiogramă):
exudat nazal
Examen micologic (cultură şi fungigramă): exudat
lingual

uterin
Cultură bacterii aerobe: prelevat endometru
Sumar urină şi sediment
Ag HBs
Ac Anti-HCV
ASLO

Examen bacteriologic (cultură și antibiogramă):
spută

VDRL cantitativ
RPR

Examen micologic (cultură şi fungigramă): spută
Examinare microscopică - frotiu gram: spută
Cultură bacterii aerobe: spută
Examen microscopic frotiu: puroi
Examen micologic (cultură şi fungigramă): puroi
Examen bacteriologic răni/ leziuni
Examinare microscopică - frotiu gram: secreție
conjunctivală
Cultură bacterii aerobe: secreţie conjunctivală

TPHA
Ac Anti- Toxoplasma Gondii IgG
Teste detectare antigene parazitare: Ag Giardia
Examen coproparazitologic
Determinarea Helicobacter Pylori din materii fecale
VSH
Alfa Fetoproteină (AFP)
Antigen Carcinoembrionar
Markeri tumorali: CA 125

Examinare microscopică - frotiu gram: secreţie

Markeri tumorali: CA 15-3

ureche internă
Cultură bacterii aerobe: prelevat ureche internă
Cultură bacterii anaerobe: ureche internă
Examinare microscopică - frotiu gram: secreţie
ureche externă
Cultură bacterii aerobe: ureche externă
Examinare microscopică - frotiu gram: secreţie
uretrală

Markeri tumorali: CA 19-9
Markeri tumorali: PSA total
Markeri tumorali: PSA liber
Markeri tumorali: HCG
Markeri tumorali: CA 72-4
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