OSASUN ESTALDURA 2018

IMQ Azul
Larrialdiak 24 ordu.
Medikuntza Orokorra

· Kontsultan eta etxean.

Erizaintza zerbitzua

· Kontsultan eta etxean.

Kontrataziorako gehieneko adina 65 urte. Aseguruaren baldintza orokorrak ikusi. RPS 171/17

Medikuntza eta Kirurgia
espezialitate guztiak
Analisiak

· Anatomopatologikoak.
· Biologikoak.
· Klinikoak.
Miaketak
Erradiodiagnosirako kontrastebaliabideak barne.
· Diagnosia helburu duten azterketa
guztiak, esaterako erradiologia
orokorra, ekografiak, ekokardiogramak,
elektroenzefalogramak, etab.

Diagnosirako teknika bereziak (1)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Erradiodiagnosirako kontrastebaliabideak barne.
Arteriografia Digitala.
Kapsula endoskopikoa.
Koronariografia. (2)
Dentsitometria.
Ekokardiografia transesofagikoa.
Esfortzu-estresaren ekografia.
Eko Doppler-a.
Endoskopia.
Gammagrafia, SPECT,...
Mamotomia (MIBB). (2)
Mikrobiopsia.
PET onkologikoa eta PET-OTA.(3)
Gaueko Polisomnografia. (2)
Erresonantzia Magnetikoa.
Eskanerra eta OTA 64.

Odontologia

· Ateratzeak, aho-garbiketa, sendaketa
estomatologikoak eta erradiografiak.

Anbulantzia

· Ospitaleratzeetarako, ohiko bizilekutik
hitzartutako zentroraino.

Goi-mailako kirurgia espezializatua (2)
· Kirurgia Kardiobaskularra.
· Kirurgia Plastikoa eta Konpontzailea.
· Robot-Kirurgia* Urologian, Kirurgia
Orokorran eta Ginekologian.

·
·
·
·

Obesitatearen kirurgia.*
Laser Berdearen Teknika* Urologian.
Toraxeko Kirurgia.
Mastektomiaren ondoren titia berregiteko
mikrokurgia.*
· Neurozirugia.
· Kornea-transplantea. (4)

Haurdunaldia eta Erditzea

· Haurdunaldiaren jarraipena.
· Haurdunaldian malformazioak aurreikusteko
probak. (2)
· Ama-odoleko jaio aurreko diagnostiko
genetikoa*. (2)
· Kardiotokografia haurdunaldian. (2)
· Tokologoak eta Emaginak lagundutako
erditzea. (2)
· Anestesia. (2)
· Erditu ondoren berehala jartzeko Rh-aren
aurkako txertoa. (2)
· Kardiotokografia erditzerakoan. (2)
· Habia. (2)
· Erditzeko prestakuntza. (2)

Banakako gela, lagunarentzako ohearekin
ospitaleratzeetan (psikiatrikoetan, unitate
koronarioetan eta intentsiboetan izan ezik) (2)

Ospitaleratze Kirurgikoak (2)

· Mugarik gabe, medikuaren iritziaren arabera.

Ospitaleratze medikoa, pediatrikoa, unitate
koronarioetan eta zainketa intentsiboetan.
(Ebakuntza kirurgikorik gabe) (2)
· Urteko 50 egun arte.

· Gihar eta Hezurretako Litotrizia* (Talka-uhina).
(3)
· Giltzurrunetako Litotrizia (Talka-uhinak). (3)
· Logofoniatria, urtean 90 saio arte. (3)
· Erradiologia Baskular Interbentzionista. (2)
· Erradioterapia eta Kimioterapia,
anbulatorioan eta ospitalean. (2)

· Minaren Unitatea. (2)

Psikoterapia (3)

· Urtean 15 saio arte.

Familia-plangintza

· Antzutasuna: azterketa eta diagnosia. (1)
· UBGa jartzea (UBGa barne).* (1)
· Tronpen lotura. (2)
· Basektomia. (2)

Podologia

· Urtean 2 saio arte.

Protesiak (4)

· Finkoak eta barrukoak.
· Osteosintesirako materiala.
· Mastektomia ondorengo Bularretako
protesiak (patologia onkologikoa).
· Begi barruko lentea katarata ebakuntzetan.
Protesi-tipoagatiko kapital mugekin.

Arretarako Linea 24 ordu
Atzerrirako bidaietan laguntza 12.000 € arte.
Bigarren Iritzi Medikoa
· Mundu mailan garrantzitsuenak diren
espezialistekin (gaixotasun larria
diagnostikatu ondoren).

Aholkularitza sozio-sanitarioa adineko
pertsonentzat: egoitzak, eguneko zentroak,

Ospitaleratze psikiatrikoa (2)
· Urteko 50 egun arte.

laguntza etxean bertan...

Etxeko Ospitaleratzea (2)

Vidalis: Deskontu handiak ongizate
zerbitzuetan.

· Edozein prozesurengatik.

Tratamenduak (1)

· Elektroterapia.
· Oxigenoterapia, Aireztapen-Terapia eta
Aerosolterapia, anbulatorioan eta etxean.

Tratamendu bereziak

· Fisioterapia eta Lokomozio-aparatuaren
errehabilitazioa, mastektomiaren ondorengo
drainatze-linfatikoa eta Pelbis zoruaren
errehabilitazioa. (3)
· Bihotz-errehabilitazio anbulatorioa*. (3)
· Hemodinámica vascular. (2)
· Hemodinamika baskularra. (2)

Gabealdi orokorrak:
(1) = 6 hilabete (2) = 8 hilabete (3) = 12 hilabete (4) = 18
hilabete.
Ebakuntza egiteko 8 hilabeteko gabealdia baliogabetuta
geratuko d a hil edo biziko larrialdietan.
*Frankiziadun estaldurak kontsultatu. Kopagoak
kontsultatu.
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