EXPERIENȚĂ MEDICALĂ DE
TOP LA PREȚURI ACCESIBILE
Clinica Sala Palatului oferă servicii medicale
integrate oricăror persoane care își doresc
calitate, etică și profesionalism în actul medical.
Aceasta este modernă, are doctori excepționali
și este situată în centrul Bucureștiului, la 2 pași
de Sala Palatului.

CLINICA SALA PALATULUI ÎN CIFRE
15
SPECIALITĂȚI MEDICALE

Clinica funcționează de aproape 5 ani, din Mai 2015.

SPECIALITĂȚI

29 MEDICI

1000
SERVICII MEDICALE

7800 PACIENȚI

Analize de laborator
Cardiologie
Dermatologie
Ecografie
Endocrinologie

Medicină internă
Neurologie
Neurologie pediatrică
Obstetrică ginecologie
Ortopedie

Oftalmologie
Pediatrie
Psihologie
Recuperare medicală
Stomatologie

AVANTAJE

CASMB

Servicii centrate pe
pacient

Aparatură de top

Doctori performanți

Servicii medicale
accesibile

Servicii decontate
CASMB

(prețuri sub nivelul altor
clinici private similare)

(vezi mai jos lista)

Locație centrală

Ne propunem ca pacienții noștri să primească cele mai bune servicii medicale accesibile pe
piață în acest moment, clinica noastră fiind un loc unde aceștia sunt consultați, diagnosticați,
informați și unde li se oferă planuri de tratament eficiente și precise pentru afecțiunile de care
aceștia suferă, totul fără ca ei să își facă griji de cât vor trebui să plătească.

SERVICII DECONTATE CASMB
Specialități accesibile cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.

CARDIOLOGIE

GINECOLOGIE

MEDICINĂ INTERNĂ

Consult
Ecografie
EKG
Holter EKG
Pulsoximetrie

Consult

Consult

ECOGRAFIE
Ecografie generală
Ecografie tiroidă
Ecografie mamară

ANALIZE MEDICALE
Hematologie
Biochimie
Imunologie
Markeri endocrini
Markeri tumorali și osoși
Markeri virali și infecțioși
Microbiologie
Citologie
Alergologie și altele

ABORDAREA NOASTRĂ

CENTRATĂ PE PACIENT

MULTIDISCIPLINARĂ

PREVENȚIE

DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT

timp de așteptare redus
pentru consult și investigații
flux rapid între specialități
(consult, analize, tratament)
medici competenți,
empatici și atenți
prețuri accesibile

expertiza unei echipe
medicale performante
formată din medici diferiți
(cardiologi, neurologi,
radiologi, interniști, etc)
anamneză completă
patologii complexe

îngrijire medicală primară,
prevenire și monitorizare
programe periodice
personalizate de prevenție
(femei, bărbați, patologii)

aparatură medicală de
ultima generație
centru de recuperare
medicală și fizio și
kinetoterapie
centru de diagnostic
neurologie pediatrică

MEDICII NOȘTRI

WARGHA ENAYATI
Medic Specialist
Cardiologie

ANA BARBU
Medic Specialist
Cardiologie

MARIA ZĂVOIANU

DANA CRAIU

MIHAI CRAIU

CRISTINA ROMANESCU

SORINA POSTELNICU

RODICA NEGREANU

Medic Specialist
Cardiologie

Prof. Dr. Medic Primar
Neurologie Pediatrica

Medic Primar Pediatru

Medic Specialist
Obstetrică-Ginecologie

Medic Specialist
Medicină Internă

Medic Specialist
Dermatologie

CĂTĂLINA OILĂ

IVAN PLESCO

ALINA STAN

SIDENCO LUMINIȚA

ANDREEA CREȚU

REMUS CARAMAN

OANA DUMITRESCU

Medic Specialist
Neurologie

Medic Specialist
Endocrinologie

Medic Specialist
Obstetrică-Ginecologie

Prof. Dr. Recuperare Fizică
și Balneologie

Medic Specialist
Oftalmologie

Medic Specialist
Ortopedie-Traumatologie

Medic Specialist
Radiologie-Imagistică

CENTRUL DE STOMATOLOGIE
9 medici stomatologi își desfășoară activitatea în 3 cabinete
ultraperformante, inclusiv un cabinet de chirurgie dentară.

Competențe:
Stomatologie generală
Chirurgie dentară
Endodonție
Ortodonție
Implant în 24 h
Estetică dentară (fațete,
coroane, obturații, albire)
Protetică
Pedodonție
Parodontologie

Avantaje:
Prețuri accesibile
Tratamente stomatologice
complete și rapide
Aparatură dentară de ultimă
generație

MEDICI STOMATOLOGI

MOUHHAMAD
NAZEMIAN
Medic Specialist
Stomatologie

BOGDAN BACANU
Medic Stomatolog

CĂTĂLINA TÎRNOVSCHI
Medic Stomatolog
Generalist

CRISTIAN
PAPANDOPOL
Medic Stomatolog

ANA CERCEL
Medic Specialist
Stomatolog

AHMAD RAHIMIAN

FERI NIKNAMI

OLEG GODOROJA

RALUCA TANASE

Medic Stomatolog

Medic Specialist
Stomatologie

Medic Stomatolog

Medic Stomatolog
Generalist

SERVICII UNICE ÎN ROMÂNIA:
`SECRETUL NOBIL`
AL CLINICII SALA PALATULUI
Pornită ca un proiect de antreprenoriat social
medical sub egida Fundației Inovații Sociale
Regina Maria, Clinica Sala Palatului oferă sprijin
categoriilor defavorizate de persoane prin
contribuția fiecărui pacient plătitor. Sub sloganul
”FĂ-TE BINE FĂCÂND BINE!”, veniturile strânse
din serviciile medicale oferite pacienților plătitori
integral susțin până la 75% costurile cu serviciile
medicale oferite pacienților cu venituri mici.

proiect

EIȚARIPSNI ED AZOD

„Am făcut acest proiect nou cu
gândul la cei pe care poți să îi ajuți
prin ceea ce știi să faci, mai ales la
câți oameni sinceri și buni au ajuns
în situații dificile. Încercăm să le
menținem nu numai sănătatea, ci și
demnitatea, să plece cu capul sus,
cu o încurajare de a vedea lucruri
pozitive în ei și la cei din jur, cu
credința că îi ajutăm astfel și în alte
domenii din viață (...) Numai
împreună putem clădi o lume mai
bună pentru toți.”

DR. WARGHA ENAYATI,
FONDATORUL FUNDAȚIEI
INOVAȚII SOCIALE REGINA MARIA

ELAINOMITSET

Clinica Sala Palatului este plasată
central, este uşor de ajuns, au servicii
bune,
au
comunicare
ușoară
pt
programare, oferă rapiditate, eficiență şi
costuri convenabile ! `
Mihaela Popa

♥

`Recomand pentru medici umani şi
profesionişti, bună şi promptă tratație!`
Cioroias Alina

`Bine ați venit, am fost de multe ori în
aceasta policlinică şi revin ori de câte ori
este necesar, un personal extraordinar
începând de la intrare şi până îți vine
rândul să intri în cabinetul medicului!`
Viorica Iancu

„Sunt pacient al Clinicii Sala Palatului și,
de curând, am descoperit că aceasta
poartă un secret nobil: aceasta nu este
doar o clinică elegantă și bine dotată, cu
medici de excepție și prețuri corecte, dar
tratându-te aici vei putea oferi sănătate
unui alt om, care nu și-o poate permite.„
Victor Rebengiuc

ADRESĂ

TELEFON

Strada Ion Câmpineanu
nr. 23, Sector 1, București

+40 731 345 129
+40 372 126 405

www.clinicasalapalatului.ro

CONTACT

EMAIL
ps2@fundatiareginamaria.ro

