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OFERTA GENERALĂ
PENTRU PACIENŢII FĂRĂ CETĂŢENIE ROMÂNĂ
Sediul Otopeni al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan” se află
în imediata apropiere a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Otopeni (1,5 km), fiind
amplasat în mijlocul unui parc natural de aproximativ 33 hectare.
Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ”Ana Aslan” are în structura hotelieră
următoarele:
• apartamente de 2 **
• camere de 2 ** utilizate în regim single sau dublă
Numărul total de locuri existente în camere şi apartamente este de 334.
În cadrul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan” activitatea este
permanentă, în tot cursul anului.
Internările se pot efectua numai cu programare prealabilă, pentru perioade de 7 sau 14
zile.

Pentru programare sunt necesare: datele de identificare ale persoanei (persoanelor) care
solicită internarea, copii după documente medicale din care să reiasă afecţiunile de care
suferă precum şi medicaţia utilizată în mod curent, pentru a se putea stabili oportunitatea
internării.
Există posibilitatea tratamentului ambulatoriu sau a consultaţiei medicale unice, în vederea
recomandării unui tratament ulterior.
DESCRIEREA TRATAMENTELOR ŞI A SERVICIILOR
Asistenţa medicală în Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie şi implicit în
Sediul său de la Otopeni are un caracter unic, prin aplicarea terapiei specifice cu Gerovital
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sau Aslavital după metoda originală “Ana Aslan” dezvoltată de Doamna Profesor Ana
Aslan de-a lungul a peste 50 de ani de cercetări.
Având în vedere că o cură completă “Ana Aslan” durează de regulă două săptămâni,
este recomandat ca internarea să se efectueze pe o perioadă de 14 zile.
În cazuri excepţionale se acceptă internarea pentru o perioada mai scurtă, dar nu mai
puţin de 7 zile. Terapia “Ana Aslan” poate fi efectuată şi în sistem ambulatoriu, în urma unei
consultaţii medicale efectuate de medicul specialist geriatru şi a unui bilanţ biologic, acestea
având drept scop stabilirea unui diagnostic şi elaborarea unei strategii terapeutice.
În Sediul Otopeni al Institutului lucrează 26 medici, 80 asistente medicale şi 29
infirmiere. Marea majoritate a medicilor din cadrul Institutului sunt specializaţi în geriatrie şi
gerontologie şi în plus au cel puţin încă o altă specialitate medicală. Ca urmare, pacientul
poate beneficia, pe lângă consultaţia de geriatrie, şi de consultaţie de:
 medicină internă
 cardiologie
 gastroenterologie
 neurologie
 psihiatrie
 recuperare medicală
 O.R.L.
 oftalmologie
 psihologie
 reumatologie
 urologie
 dermatologie

Sediul Otopeni este dotat cu un complex compartiment imagistic:
 radiologie;
 ecografie, inclusiv Doppler vascular – carotidian şi periferic;
 osteodensitometrie DEXA.
Pentru investigaţii speciale, care nu pot fi efectuate în Sediul Otopeni al Institutului,
pacientul poate fi trimis la alte clinici din Bucureşti care se află în relaţii de colaborare cu
Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan”, contra cost, conform tarifelor
practicate de parteneri.
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Asistenţa geriatrică se combină, acolo unde este cazul şi dacă situaţia medicală a
pacientului o permite, cu un program complex de recuperare care se desfăşoară într-un
compartiment bine dezvoltat şi utilat din punct de vedere tehnic, constând în servicii de:
fizioterapie (electroterapie, hidroterapie, magnetoterapie), kinetoterapie, masaj, fitness.
Pe lângă tratamentul medical, pacientul poate beneficia de terapie estetică având scopul
menţinerii sau îmbunătăţirii calității tegumentare, precum şi al remodelării corporale, terapie
care se bazează pe produsele specifice “Ana Aslan”, utilizând aparatură computerizată.

1.

Cura ,,ANA ASLAN”
Tratamentul “Ana Aslan” constă în administrarea produselor Gerovital H3 care se

efectuează după metoda originală dezvoltată de Doamna Profesor Aslan. Este un tratament
individualizat cu scop preventiv sau curativ în funcţie de vârstă şi de patologia pacientului,
terapia “Ana Aslan” fiind indicată cu scop profilactic încă de la vârsta de 40 de ani.
Tratamentul se administrează după testarea sensibilităţii la medicaţia “Aslan”, după
consultaţia medicală generală, consultaţia geriatrică şi investigații paraclinice, necesare
pentru stabilirea diagnosticului (analize de laborator, ECG, etc.).
Modul de administrare poate fi sub formă de injecţii (intramusculare, intravenoase, sau
intraarteriale, sau infiltraţii intra - şi periarticulare) şi/sau per os sub formă de drajeuri, după o
schemă individualizată. Indicaţiile tratamentului ocupă o paletă foarte largă din patologia
vârstnicilor: afecţiuni reumatismale degenerative, tulburări circulatorii periferice, stări
depresive, suferinţe ale aparatului digestiv, astm bronşic, hipertensiune arterială, dislipidemie,
diabet zaharat, etc.
Pe parcursul internării vizita medicilor se efectuează zilnic, iar asistenţa medicală se
asigură 24 h/24h prin serviciul de gardă. La sfârşitul sejurului se elaborează un raport
medical, conceput în limba engleză, care cuprinde: diagnosticul, concluziile examenului
clinic general şi ale examenului geriatric, precum şi schema de tratament ulterior cu Gerovital
H3 sau Aslavital.

2.

Cura de recuperare
Se aplică la pacienţii la care există indicaţie de specialitate şi dacă situaţia medicală a

pacientului o permite. Cura de recuperare se recomandă de regulă în paralel cu terapia “Ana
Aslan” şi constă în administrarea zilnică a unui pachet de 3-5 proceduri de electroterapie,
hidroterapie, kinetoterapie, masaj, în funcţie de patologia prezentă.
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Tratamente de estetică facială şi corporală

3.

Constau din: gomaj, hidratare, hrănirea pielii prin folosirea produselor specifice ,,Ana
Aslan”, termoforeză, iontoforeză, masca antiaging, retonifierea şi buna vascularizaţie a
cutisului în scopul obţinerii unei elasticităţi optime, folosind aparatură computerizată; de
asemenea se poate aplica tratament anticelulitic şi de tonifiere musculară corporală, în scopul
obţinerii unei remodelări corporale.
Rezervarea unui loc pentru internare necesită programarea cu minimum 30 zile
înainte, având în vedere gradul ridicat de ocupare al clinicilor, precum şi numărul mare de
solicitări.
Pacientul care doreşte o rezervare va furniza următoarele date:


vârsta;



bolile de care suferă;



ultimul tratament urmat;



gradul de dependenţă.

Aceste informaţii sunt necesare pentru a aprecia corect oportunitatea aplicării tratamentului şi
modalitatea de îngrijire a pacientului, terapia “Ana Aslan” având un număr restrâns de
contraindicaţii care trebuie luate în considerare.
Terapia cu produse “Aslan” nu este indicată în cazul în care în ultimii 5 ani
pacientul a avut o suferinţă oncologică activă.
În funcţie de bolile de care suferă pacientul, de comun acord cu medicul curant, acesta
poate să-şi stabilească pe cont propriu programe de divertisment: plimbări în oraş, vizite la
obiective de interes turistic, shopping.
Tratamentele geriatrice se mai pot efectua după aceeaşi metodă “Ana Aslan” şi la
aceleaşi tarife, în secţiile exterioare ale Institutului.
Când pentru stabilirea diagnosticului sunt necesare investigaţii suplimentare, efectuate în
afara Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie “Ana Aslan”, acestea se achită separat
conform tarifelor furnizorilor de servicii de sănătate aflaţi în relaţii de colaborare cu
Institutul.
Tarifele acestora sunt afişate la loc vizibil.
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TARIFE PENTRU PACIENŢII FĂRĂ CETĂŢENIE ROMÂNĂ
SEDIUL OTOPENI
A. TRATAMENT IN SPITAL
1.CAZARE
Tarife în Euro/persoană
CAZARE + 3 MESE/ZI
- cazare în single 2 **
- un loc în camera dublă 2 **
- apartament - 2 ** single
- apartament - 2 ** dubla

1 zi
55
45
145
120

7 ZILE
350
300
600
500

14 ZILE
700
600
1150
950

2.OFERTA DE SERVICII ŞI TRATAMENTE
TRATAMENT IN SPITAL
1.Consultaţia medicală generală
şi consultaţia geriatrică
2. Consultaţia medicalăalte
specialităţi existente în cadrul
Institutului (medicină internă,
cardiologie, O.R.L.,
oftalmologie, neurologie,
psihiatrie, psihologie,
gastroenterologie, reumatologie,
urologie, dermatologie)
3.Consultaţia de recuperare
medicală
4. Cura ”Ana Aslan” (include
consultaţia medicală generală şi
consultaţia geriatrică, precum şi
terapia Aslan)
5. Cura ”Ana Aslan” (include
consultaţia medicală generală şi
consultaţia geriatrică, precum şi
terapia Aslan)
6. Cura de recuperare (vezi
Cura detaliată)
7. Cura de recuperare (vezi
Cura detaliată)
8. Tratament de estetică facială
şi corporală

PERIOADA
iniţială (la prezentare)

TARIFE EURO/PERS
50

per consultaţie

40

iniţială (la prezentare)

40

2 Săptămâni

460

1 Săptămâni

300

2 Săptămâni

450

1 Săptămâni

250

(vezi Tratamentul detaliat)

(vezi Tratamentul detaliat)

N.B. Tarifele pentru investigaţiile efectuate la Institut sunt conform celor de la punctul
B. Tratament Ambulatoriu

Cura de recuperare medicală în spital (detaliată)
Nr. crt.

Cura de recuperare medicală
în spital (detaliată)

Preţ Euro/şedinţă
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

• Consultație + întocmirea fişei de tratament
• Electroterapie (maxim 4 proceduri electrice)
• Masaj: - parțial - 20 min.
- general - 45 min.
• Kinetoterapie individuală
- 20 min.
• Fitness (covor rulant, bicicleta, stepper,
multifuncţional):
- 30 min.
- 60 min.
• Hidrotermoterapie (hidromasaj/baie
galvanică/împachetări termice) - 15 min.

40 Euro/şedinţă
20 Euro/şedinţă
25 Euro/şedinţă
45 Euro/şedinţă
20 Euro/şedinţă
20 Euro/şedinţă
35 Euro/şedinţă
45 Euro/şedinţă
(15-15-15)

Tratament de estetică facială şi corporală (detaliat)
ESTETICĂ FACIALĂ

Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
Nr.
crt.
1.

2.

3.

VARIANTA I – 45 MINUTE (demachiere,
biopeeling, ionizarehidratare, electrostimulare,
masaj manual, masca)
VARIANTA II – 30 MINUTE (demachiere,
biopeeling, ionizarehidratare, masaj manual,
masca)
VARIANTA III – 20 MINUTE (demachiere,
masaj, masca)
PACHET – Varianta I (5 ZILE) -10% reducere
PACHET – Varianta II (5 ZILE)10% reducere
PACHET – Varianta III (5 ZILE)10% reducere
REMODELARE CORPORALĂ

ABDOMEN
BRAŢE
COAPSE

TARIF

25 EURO

20 EURO

15 EURO
100 EURO
80 EURO
60 EURO
TARIF

15 EURO
10 EURO
10 EURO

PACHET ESTETICĂ
FACIALĂ+REMODELARE CORPORALĂ

TARIF

PACHET (ESTETICĂ FACIALĂ VARIANTA I
5ZILE împreună cu REMODELARE
CORPORALĂ 8 ZILE a câte 2 PROCEDURI/ZIABDOMEN+COAPSE)10%reducere
PACHET (ESTETICĂ FACIALĂ VARIANTA I
5ZILE împreună cu REMODELARE
CORPORALĂ 8 ZILE a câte 2 PROCEDURI/ZIABDOMEN+BRAŢE) – 10%reducere
PACHET (ESTETICĂ FACIALĂ VARIANTA I
5ZILE împreună cu REMODELARE
CORPORALĂ 8 ZILE a câte 2 PROCEDURI/ZICOAPSE+BRAŢE) – 10%reducere

200 EURO

B. TRATAMENT ÎN AMBULATORIU
Nr.
TRATAMENT IN AMBULATOR

200 EURO

150 EURO

TARIFE EURO/PERS
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Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Consultaţie medicală generală şi
consultaţia geriatrică
Analize (hemoleucograma + clişeu compl.
+ sumar urină)
ECG (Electrocardiograma)
Holter ECG
Holter TA (Blood Pressure monitoring)
Examene radiologice
Osteodensitometrie Dexa – pe segment
Ecografie de organ (tiroida, sau uter, sau
prostata, sau vezica urinara, sau ficat, sau
colecist, sau splină, sau pancreas, sau
rinichi)
Ecografie abdomen superior (ficat,
colecist, pancreas, rinichi, splină)
Ecografie abdomen inferior (vezica
urinara, uter, ovare sau prostata)
Ecografie abdomen total (superior şi
inferior)
Ecografie Doppler vascular venos periferic
Ecografie Doppler vascular arterial
periferic
Testarea sensibilităţii la Gerovital H3
(Testul 1 şi Testul 2)
Injecţii intramusculare
Infiltraţie
Tratament recuperare medicală
• Consultaţie + întocmirea fişei de
tratament
• Electroterapie (maxim 4 proceduri
electrice)
• Masaj:
- parţial - 20 min.
- general - 45 min
• Kinetoterapie individuală - 20 min.
• Fitness (covor rulant, bicicletă, stepper,
multifuncţional):
- 30 min.

50

- 60 min.

35/ședință

• Hidrotermoterapie (hidromasaj/baie
galvanică/împachetări termice)
- 15 min.

45/ ședință
15 - 15 – 15

30
10
50
50
(vezi oferta detaliată)
25
20

30
20
45
40
40
20
5
10
40
20/ ședință
25/ ședință
45/ ședință
20/ ședință

20/ședință
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EXAMENE RADIOLOGICE – TARIFE
NR.
Crt.
1.

EXAMEN RADIOLOGIC

TARIF – EURO

Radiografie pulmonară

15

2.
3.
4.
5.

Radioscopie pulmonară
Radiografie torace osos
Radiografie coloană cervicală (2 incidenţe)
Radiografie coloană toracică (2 incidenţe)

10
15
10
15

6.
7.
8.

Radiografie coloană lombară (2 incidenţe)
Radiografie bazin (coxo-femurale, sacro-iliace)
Radiografie articulaţie scapulo-humerală
(unilateral)
Radiografie craniu (profil/şa turcească)
Radiografie craniu (două incidenţe)
Radiografie sinusuri anterioare ale feţei
Radiografia oaselor lungi ale membrelor

15
10
15

9.
10.
11.
12.

Radiografie articulaţia cotului (bilateral, faţă şi
profil – 4 expuneri)
14. Radiografie genunchi
15. Radiografie gleznă unilateral
16. Radiografie radio-carpiană (pumn)
17. Radiografie mâini/plante
18. Radiografie calcaneu
19. Radiografie reno-vezicală
20. Radioscopie esofag ca serviciu independent
21. Radioscopie gastro -duodenală
22. Radioscopie gastro -intestinală
23. Mamografie unilateral
24. Mamografie bilateral
N.B. Tarifele includ interpretarea de către medicul radiolog
13.

8
10
8
15
25
15
8
8
8
6
10
8
20
25
30
40
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Costul medicamentelor acordate în timpul spitalizării, altele decât cele incluse în cura
„Ana Aslan” , vor fi decontate la preţul de achiziție al acestora utilizându-se cursul de schimb
valutar comunicat de BNR, valabil la data efectuării plăţii.
Costul investigaţiilor altele decât cele prevăzute la literele A, B şi tratamentele la cerere vor fi
decontate la tarifele aprobate pentru efectuarea acestora pacienţilor neasiguraţi utilizându-se
cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data efectuării plăţii.
Plata se va efectua în euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb valutar comunicat de
BNR, valabil la data efectuării plăţii la casieria Institutului, conform tarifelor prezentate în
tabelele anterioare.
La plecarea din Institut, pacientul primeşte un Raport Medical în limba engleză care
cuprinde: diagnosticul, concluziile examenului clinic general şi ale examenului geriatric,
rezultatele investigaţiilor şi recomandările pentru continuarea tratamentului.
Este indicat ca pacientul sa revină în Institut după aproximativ 1 an pentru reevaluare şi
ajustarea schemei terapeutice.
Manager,
Dr. Bogdan Păltineanu

Director Financiar Contabil
Ec. Gabriela Stan
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