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Dê sua opinião sobre a
implantação do plano
odontológica na Caixa
Saiba mais:

Saiba mais sobre a reunião do Corpo Clínico
que haverá na Caixa

A Caixa tem alguns avisos destinados aos pacientes. Confira.
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P

lano
Odontológico
A Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente está
estudando a implantação
de um plano odontológico
que beneficie todos os interessados, sem alterar os
benefícios já existentes.
Tal Plano abrangeria todos
os procedimentos odontológicos, menos os implantes dentários e clareamento
dental.
Como todos sabem atualmente a Caixa disponibiliza apenas alguns procedimentos incluídos entre os
demais em caráter obrigatório, por conta do desconto que é realizado no salário de todos os servidores.
Você concordaria em participar do Plano Odontológico que gostaríamos de implantar, pagando apenas no
máximo R$ 18,00 por pessoa mensalmente? Podem
ser incluídos familiares e
pessoas ligadas a você.

Para deixar sua opinião
basta entrar no site da Caixa:
caixasaudesaovicente.sp.gov.br/
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P

esquisa– Plano
odontológico
No dia 15 de julho foi realizada, na Caixa, uma pequena pesquisa com alguns
pacientes da Caixa sobre a
adesão ao Plano Odontológico que está sendo estudado onde 77,8% dos pacientes (total de 9) gostariam
de participar do Plano.

Dando continuidade à
regulamentação de nosso
Corpo Clínico, o mesmo
estará recebendo convocação para que no dia 24 de
julho de 2014 na dependência do salão da recepção da Caixa de Saúde, estará reunido em Assembleia cumprindo o que
manda o CRMSP, para a
regulamentação do Regimento Interno, eleição do
Diretor Clínico e comissão
de Ética..
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Zé Caixola... Informa

A liberação de qualquer pedido externo
(PMSV / Credenciados Caixa / Médico
Particular) é somente após 48 horas da
data de entrega.

QUANDO PODEMOS USAR MÉDICOS INTERNOS E EXTERNOS?
Primeiramente vamos definir que médico interno são todos aqueles que atendem dentro
da instituição, ou seja, na Rua Frei Gaspar,157.
Estes médicos internos tem prioridade de atendimento caso existam similares externamente. Ex: Temos um cardiologista dentro da caixa e outro fora, a prioridade é marcar e
passar com o interno. O externo só será autorizado mediante condições especiais analisadas pela nossa diretoria clínica (Dra. Vicentina).
Somente os oftalmologistas podem ser marcados sem autorização prévia. Você escolhe
um na relação e depois vem pegar a guia de atendimento aqui na Caixa.
Todos os demais médicos externos deverão ter um encaminhamento de um profissional
médico aqui da caixa ou autorização da diretoria clínica.
De forma alguma você deve marcar consulta externa e ir sem a guia de atendimento. Ao
ser autorizada lembrar que certos procedimentos demoram de 48 a 72hs. Então não marque sem autorização prévia, evitando transtornos e aborrecimentos. Casos raros e excepcionais poderão ser avaliados mais rapidamente dependendo do parecer da diretoria clínica.

