Serviciul de Ambulanță Privat SCORSEZE
Tarife servicii medicale Scorseze Ambulanță Privată
1. Servicii medicale pentru orașul București.
Nr.crt.

Tip serviciu

Preț

1

Consultație la domiciliu

400 lei

2

Transport asistat cu medic*

450 lei

3

Transport asistat cu
asistent medical

300 lei

4

Tratamente medicale la
domiciliu**

300 lei

5

Recoltari analize

300 lei

6

Asistență medicală
colectivă ***

Observații
Consultație medicală de urgență la domiciliu sau sediul companiei.
Transport medical de urgență cu ambulanță tip C2/B1 ( medic+asistent medical+ambulantier ).
Așteptarea pacientului ( la spital sau domiciliu ) se taxează suplimentar cu 50 lei/30 minute.
În cazul în care greutatea pacientului depășește 100 kg și este nedeplasabil, este necesar transport cu un echipaj special și se
taxează suplimentar cu 100 lei.
Transport medical de urgență cu ambulanță tip B2 ( asistent medical+ambulantier ).
Așteptarea pacientului ( la spital sau domiciliu ) se taxează suplimentar cu 50 lei/30 minute.
În cazul în care greutatea pacientului depășește 100 kg și este nedeplasabil, este necesar transport cu un echipaj special și se
taxează suplimentar cu 100 lei.
Tratamentele medicale la domiciliu (tratamente injectabile intravenoase, intramusculare, perfuzii la indicația medicului curant, cu
medicația pacientului ) se programează în funcție de schemă de tratament, cu 24 ore înainte.
Recoltările se vor realiza conform recomandărilor oferite de către medicul curant.Costul analizelor se taxează suplimentar.
Acest serviciu se programează cu 24 ore înainte.
Asistență medicală / supraveghere medicală colectivă la evenimente sportive și/sau culturale.

* Transportul asistat se face în funcție de starea pacientului, iar varianta adoptată este determinată de decizia medicului coordonator al Scorseze Ambulanță Privată;
** Tratamentele la domiciliu ce au o durata mai mare, se supun unei oferte speciale și se va solicită o oferta personalizată de la departament marketing-vânzări.
e-mail:office@scorsezemedical.ro
*** Pentru acest tip de servicu medical ,se solicită oferta personalizată de la departamentul marketing-vânzări. e-mail: office@scorsezemedical.ro
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2.Servicii medicale pentru judetul Ilfov.
Nr.crt.

Tip serviciu

Preț

1

Consultatie la domiciliu

450 lei

2

Transport asistat cu medic*

500 lei

3

Transport asistat cu
asistent medical

350 lei

4

Tratamente la domiciliu**

300 lei

5

Recoltari analize

300 lei

7

Asistență medicală
colectivă ***

Observații
Consultație medicală de urgență la domiciliu sau sediul companiei.
Transport medical de urgență cu ambulanță tip C2/B1 ( medic+asistent medical+ambulantier ).
Așteptarea pacientului ( la spital sau domiciliu ) se taxează suplimentar cu 50 lei/30 minute.
În cazul în care greutatea pacientului depășește 100 kg și este nedeplasabil, este necesar transport cu un echipaj special și se
taxează suplimentar cu 100 lei.
Transport medical de urgență cu ambulanță tip B2 ( asistent medical+ambulantier ).
Așteptarea pacientului ( la spital sau domiciliu ) se taxează suplimentar cu 50 lei/30 minute.
În cazul în care greutatea pacientului depășește 100 kg și este nedeplasabil, este necesar transport cu un echipaj special și se
taxează suplimentar cu 100 lei.
Tratamentele medicale la domiciliu (tratamente injectabile intravenoase, intramusculare, perfuzii la indicația medicului curant, cu
medicația pacientului ) se programează în funcție de schemă de tratament, cu 24 ore înainte.
Recoltările se vor realiza conform recomandărilor oferite de către medicul curant.Costul analizelor se taxează suplimentar.
Acest serviciu se programează cu 24 ore înainte.
Asistență medicală / supraveghere medicală colectivă la evenimente sportive și/sau culturale.

* Transportul asistat se face în funcție de starea pacientului, iar varianta adoptată este determinată de decizia medicului coordonator al Scorseze Ambulanță Privată;
** Tratamentele la domiciliu ce au o durata mai mare, se supun unei oferte speciale și se va solicită o oferta personalizată de la departament marketing-vânzări.
e-mail:office@scorsezemedical.ro
*** Pentru acest tip de servicu medical ,se solicită oferta personalizată de la departamentul marketing-vânzări. e-mail: office@scorsezemedical.ro
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3.Servicii medicale naționale.
Nr.crt.

Tip Serviciu

Preț

Observații
Transport medical de urgență cu ambulanță tip C2/B1 (medic+asistent medical+ambulantier ).
În cazul în care greutatea pacientului depășește 100 kg și este nedeplasabil, este necesar transport cu un echipaj special ce
se taxează suplimentar cu 100 lei.

1

Transport asistat cu
medic*

450 lei

2

Evacuare aeriana

450 lei

Se adauga taxa de aeroport in cuantum de 450 lei.

3

Transport asistat cu
asistent medical

350 lei

Transport medical de urgență cu ambulanță tip B2 ( asistent medical+ambulantier )
Așteptarea pacientului ( la spital sau domiciliu ) se taxează suplimentar cu 50 lei/30 minute.
În cazul în care greutatea pacientului depășește 100 kg și este nedeplasabil, este necesar transport cu un echipaj special ce
se taxează suplimentar cu 100 lei

* Pentru aceste servicii, se adaugă un cost suplimentar pentru deplasarea echipajului, de 1,3 euro/km tur/retur.
Transportul asistat se face în baza dosarului medical al pacientului, iar varianta adoptată este determinată de decizia medicului coordonator al Scorseze Ambulanță Privată
Pentru aceste servicii este necesară plata unui avans de 50% din valoarea finală.

4.Servicii medicale internaționale.
Nr.crt.
1
2

Tip Serviciu
Transport asistat cu
medic*
Escorta medicala
aeriana**

Preț
150 euro
250 euro/ora

Observații
Transport medical de urgență cu ambulanță tip C2/B1 (medic+asistent medical+ambulantier ).
Medicul însoțește pacientul pe toată perioada transportului.

* Pentru aceste servicii, se adaugă un cost suplimentar pentru deplasarea echipajului de1,5 euro/km tur/retur.
** Pentru acest serviciu se va solicită o oferta personalizată departamentul marketing-vânzări. e-mail: office@scorsezemedical.ro
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