
SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „DR GHEORGHE PREDA" SIBIU

FRECVENTA/PLAFON

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile 
specifice de medicina fizica si de reabilitare 
acordate in bazele de tratament, care se 
deconteaza pentru un asigurat pentru 4 
proceduri/zi

28 lei

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile 
specifice de medicina fizica si de reabilitare 
acordate in bazele de tratament**), care se 
deconteaza pentru un asigurat pentru 4 
proceduri/zi, dintre care cel putin o 
procedura pe zi sa fie dintre urmatoarele:

- Kinetoterapie de grup pe afectiuni, - Masaj 

TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURARI DE 
SANATATE

42 lei

PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ACORDATE ÎN BAZELE DE 
TRATAMENT ȘI DECONTATE PE ZI DE TRATAMENT

ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ  
MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

- maximum 21 zile/an/asigurat atat la copii cat si la adulti 
(perioada ce poate fi fractionata in maximum doua 

fractiuni) - maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru 
copiii 0 -18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie 

cerebrala (perioada ce poate fi fractionata in maximum 
doua fractiuni)

- Kinetoterapie de grup pe afectiuni, - Masaj 
regional, -  Masaj segmentar, - Masaj reflex, - 
Limfmasaj, - Hidrokinetoterapie individuala 
generala, - Hidrokinetoterapie parfiala, -  
Kinetoterapie individuala, - Kinetoterapie cu 
aparatura speciala cu dispozitive mecanice, 
electromecanice si robotizate

Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri
Kinetoterapie de grup pe afectiuni Curenti cu impulsuri rectangulare
Galvanizare Curenti cu impulsuri exponential
lonizare Contractia izometrica electrica
Curenti diadinamici Stimulare electrica functionala
Trabert Aplicatii cu parafina
TENS Masaj regional
Curenti interferentiali Masaj segmentar
Unde scurte Masaj reflex
Microunde Limfmasaj
Curenti de inalta frecventa pulsatile Aerosoli individuali
Ultrasunet Kinetoterapie individuala
Magnetoterapie Manipulari veriebrale
Laserterapie Manipulari articulatii periferice
Solux  Aplicaţie de oscilaţii profunde                       
 Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive 
mecanice, electromecanice şi robotizate   
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