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Definirea
conceptului
de turism medical

Turismul medical este definit ca fiind 
deplasarea unor pacienți în alte țări 
în scopuri medicale. Dintre motive 
enumerăm:

investigații sau tratamente la 
prețuri mai mici decât în țara lor 
de origine,

investigații sau tratamente de 
care nu pot beneficia în țara lor de 
origine, fie pentru că listele de 
așteptare sunt foarte lungi, fie nu 
beneficiază de asigurare medicală.



Criteriul
economic:
Un studiu apărut în revista „The 
Economist” arată că un american 
care face turism medical poate 
economisi 85 % din bugetul său 
pentru sănătate.

Pentru un cetățean european, eco-
nomia realizată ar reprezenta între 
25 – 40 %, mai ales pentru servicii 
stomatologice și chirurgie estetică.



Axele
turismului
medical:
Turismul medical stomatologic și cel 
de chirurgie estetică sunt cele mai 
solicitate specialități medicale în 
momentul de față.

Domenii
neexplorate
ale turismului
medical
românesc:
Turismul medical de investigații 
imagistice de înaltă performanță

Protezare cardiacă, protezare 
ortopedică, oftalmologie



De ce
turism medical
de investigații
imagistice?

Aparatură de înaltă performanță și 
personal medical supracalificat, la 
standarde europene

Prețuri competitive față de condiții 
similare în celelalte țări europene

Programare imediată (1-2 zile) față 
de o programare de câteva luni în 
Uniune Europeană sau în alte țări

Echipă de profesioniști cu 
competențe și specializări în țară și 
în străinatate



1. EXPERIENŢĂ:
Peste 350.000 de pacienţi din ţară şi 
din străinătate, au încredere în ser-
viciile noastre. 

2. PASIUNE:
15 ani de pasiune şi dedicaţie pentru 
pacienţii noştri. 

3. ECHIPA:
Cea mai mare şi mai experimentată 
echipă de medici radiologi din 
România. Competențe lingvistice în 
engleză, germană și franceză ale 
personalului medical și servicii de 
traducere a rezultatelor.

4. PROFESIONALISM:
Peste 500 000 de  euro investiţi până 
acum în instruirea şi supraspecializa-
rea medicilor şi operatorilor. 

5. 24/7:
Noi nu închidem niciodată.

6. TEHNOLOGIE:
Ne bazăm pe ultimele tehnologii şi 
inovaţii neinvazive în domeniul
imagisticii, folosite la nivel mondial. 

7. CALITATE:
Calitatea serviciilor noastre este 
recunoscută în mediul profesional 
medical. 

8. ACCESIBILITATE:
Prețuri competitive față de condiții 
similare în celelalte țări europene. 

9. AMBULANŢĂ:
Avem propriul serviciu de urgență  și 
transport medical asistat.

10. SECOND OPINION:
Analiza diagnosticului asigurată de 
medici parteneri din reţeaua 
medicală europeană. 

10 argumente să alegeţi NEUROMED











AETIONOMY 
an IMI funded project (EU and EFPIA effort)

Partners:



Centru universitar cu Universitate de 
Medicină și Farmacie - colaborări 
interdisciplinare, cercetare și servicii 
medicale de top;

Peste 40 de clinici și cabinete private 
de stomatologie și chirurgie estetică;  

Aeroport internațional, cu legături 
foarte bune cu orice oraș din  Europa, 
inclusiv Israel;

Autostradă spre Europa de Vest la 80 
de km;

Rețea performantă hotelieră de 3, 4 
și 5 stele; posibilitatea închirierii de 
vile private.

Oportunitățile deschiderii
unei noi axe
de turism medical
de investigații imagistice
la Timișoara:



Ofertă la pachet de servicii culturale, 
ghid-interpret, degustări de vinuri, 
organizare vânătoare, tratamente 
sau relaxare la SPA.

Ofertă gastronomică excelentă: 
peste 300 restaurante din toate 
bucătăriile lumii. (Pentru turiștii 
israelieni se poate asigura mâncare 
cusher de la restaurantul Comunității 
Evreiești);

Turism montan, ecoturism, atât pe 
timp de vară, cât şi de iarnă;

Turism cultural (Muzeul de Artă 
Timişoara; Muzeul Satului Bănățean 
Timișoara; Teatru Național în trei 
limbi: română, maghiară și germană;  
Opera Timișoara; Filarmonica 
Banatul din Timișoara; Catedrala 
Mitropolitană; Sinagoga Cetate);

Turism cinegetic: la 15 km de 
Timişoara se întinde fondul de 
vânătoare privat Diana Hunting BH, 
pe o suprafaţă de 10.500 de hectare, 
unul dintre cel 5 locuri din Europa 
unde trăiesc fazani în sălbăticie.



Turism balnear: Stațiunea Buziaș 
(ape minerale cu efect curativ 
miraculos încă din 1811); Spa în 
Timișoara (masaj, masaj exotic, 
heaven stone couple massage -
terapie de cuplu);

Turism oenologic:
- Cramele Recaș
- Cramele Petrovaselo
- Cramele Miniș 

Degustări în compania Dlui Cristian 
Casapu, oenolog autorizat.

Hobby. Sporturi extreme:
- Golf: Tite Golfresort, situat la 23 de 

km de Timişoara pe un teren de 24 
de hectare. Clubul este prevăzut şi 
cu maşini speciale de golf ameri-
cane, cu motocositoare, precum şi 
automate pentru mingi.

- Trasee Enduro organizate de 
Asociația româno-germană
EnduRoMania (Comuna Brebu 
Nou, județul Caraș-Severin).



(0256)970

Sună acum la numărul

și specialiștii noștri se vor deplasa la hotelul sau 
pensiunea la care ești cazat.

Solicită o consultație la (0256)970

Serviciu disponibil pentru pacienții din Timișoara.

Pentru alte localități te rugăm să soliciți informații specifice apelând numărul (0256)970.

sprijinul vacanței tale

(0256)970

Dacă ești în vacanță sau într-o

deplasare în scop de afaceri în Timișoara

și ai nevoie de o consultație de urgență,

Neuromed iți vine în ajutor!

Sună acum la numărul

și specialiștii noștri se vor deplasa la hotelul sau 

pensiunea la care ești cazat.

Solicită o consultație la (0256)970

Neuromed îți acordă asistența de care ai nevoie, oferindu-ți servicii de 

neurologie, cardiologie și neurochirurgie direct la domiciliu, pentru a stabili un 

diagnostic exact și un tratament eficient.*

Serviciu disponibil pentru pacienții din Timișoara.

Pentru alte localități te rugăm să soliciți informații specifice apelând numărul (0256)970.

vine la tine!

Ai nevoie de o consultație de neurologie, cardiologie
sau neurochirurgie, însă nu te poți deplasa?
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