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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG PROGRAMU ENEL-CARE
POGOTOWIE ENEL-MED – Do osób, u których wystąpił ostry stan chorobowy wysyłana jest karetka 

w obrębie granic administracyjnych Gdańska, Łodzi, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Wezwania 
przyjmowane są pod numerem telefonu 1 96 74. W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania 
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, świadek zdarzenia zobowiązany 
jest do samodzielnego wezwania Pogotowia Ratunkowego, dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu 
999 lub 112. Usługa „Pogotowie ENEL-MED” nie zastępuje świadczenia zdrowotnego Pogotowia 
Ratunkowego w sytuacjach określonych w art. 28 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - „(…) Pogotowie Ratunkowe udziela świadczeń 
zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia powodujących zagrożenie życia (…)” - w związku z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). W tych przypadkach świadek zdarzenia 
zobowiązany jest do samodzielnego wezwania Pogotowia Ratunkowego bez udziału Zleceniobiorcy, 
dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu 999 lub 112.  

 
TRANSPORT SANITARNY -  Na podstawie zlecenia lekarskiego zapewniony jest lądowy transport 

sanitarny na terenie całego kraju, jeżeli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia skorzystanie z innego środka 
transportu. Transport sanitarny polega na przewiezieniu pacjenta z placówki lub do placówki medycznej i 
jest realizowany, gdy przewóz rozpoczyna się lub kończy w promieniu 25 km od centrum miasta, w którym 
Zleceniobiorca posiada własny oddział , a także w promieniu 30 km od Centrum Warszawy. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod numerem telefonu Pierwszej Linii Medycznej 

 
 PROFILAKTYKA ZDROWOTNA  – Pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarzy prowadzących, za 

których w Programie Enel-Care uważa się: internistę, pediatrę, specjalistę medycyny rodzinnej, ginekologa i 
okulistę. Profilaktyka polega na regularnych wizytach u lekarza prowadzącego, który na podstawie wywiadu 
rodzinnego, stylu życia, rodzaju wykonywanej pracy oraz innych uwarunkowań będzie mógł ocenić możli-
wość wystąpienia zagrożeń zdrowotnych i skieruje pacjenta na odpowiednie badania diagnostyczne. Raz w 
roku bez skierowania, w Oddziałach własnych Zleceniobiorcy, pacjent może wykonać: glukoza (na czczo), 
cholesterol całkowity, badanie ogólne moczu, morfologię z rozmazem automatycznym. 
 

 KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE  – Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania pora-

dy u lekarzy specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla do-
rosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagno-
styczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje 
konsultacje następujących lekarzy: dermatolog, ginekolog, internista, kardiolog, laryngolog, lekarz medycy-
ny rodzinnej, neurolog, okulista, pediatra, urolog. Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji profesorskiej w 
zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.  
 

PROWADZENIE CIĄŻY – Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem 

prowadzenia ciąży prawidłowej zalecanej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abona-
mentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji i podstawowych badań laboratoryjnych zawartych 
w pakiecie Basic. 
 

 ZABIEGI AMBULATORYJNE  – Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę pod-

czas wizyty konsultacyjnej. W przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w 
pakiecie Basic pacjent pokrywa jedynie koszt konsultacji. Chirurgia ogólna: punkcja wycinków, nacięcie 
ropnia, szycie rany, chirurgiczne opatrzenie rany, nacięcie żylaków odbytu, paznokieć wrastający, usunięcie 
paznokcia, usunięcie kleszcza; Dermatologia: biopsja diagnostyczna; Ginekologia: elektrokoagulacja gine-
kologiczna, elektrokonizacja ginekologiczna, krioterapia nadżerek, nacięcie ropnia gruczołu Bartholina, wy-
cinki ze sromu (do diagnostyki), wycięcie zmiany ze sromu (np: kłykciny); Laryngologia: płukanie uszu, 
przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, punkcja zatoki szczękowej, nacięcie ropnia, usunięcie cia-
ła obcego z ucha, nosa, gardła, założenie/usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: badanie autore-
fraktometrem, badanie widzenia przestrzennego, dobieranie soczewek kontaktowych, gonioskopia, iniekcja 
podspojówkowa, krzywa dobowa ciśnienia śródgałkowego, komputerowe bezkontaktowe badanie ciśnienia 
gałkowego, podanie leku do worka spojówkowego,  tonometria, usunięcie ciała obcego z rogówki; Ortope-
dia: blokada dostawowa i okołostawowa, iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depomedrol), iniekcja 
do stawu biodrowego, punkcja, opaska unieruchamiająca z założeniem (gips plastikowy), opatrunki, szycie 
rany, założenie gipsu, zdjęcie gipsu; Gabinet zabiegowy: dożylny wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, 
dożylne, podskórne), inhalacje (z lekiem), opatrunki, pomiar ciśnienia, szczepionka przeciw tężcowi, pomiar 
wzrostu i wagi, zdjęcie szwów, wykonanie szczepienia. 

 

 PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE:  w ramach abonamentu na  podstawie skie-

rowania wykonywane są: Hematologia i koagulologia: Morfologia z rozmazem automatycznym, Morfologia 
z rozmazem ręcznym, Odczyn Biernackiego Oznaczanie odsetka retikulocytów, Płytki krwi, Czas kaolinowo-
kefalinowy (APTT), Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/, Fibrynogen, Ilościowe oznaczenie an-
tytrombiny III; Analityka: Badanie ogólne moczu, Białko w dobowej zbiórce moczu, Glukoza w moczu, Licz-
ba Addisa, Badanie ogólne kału; Biochemia: Albumina w surowicy, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy,  
ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, 
Cholesterol całkowity, Glukoza - pomiar glukometrem, Glukoza we krwi na czczo, Kreatynina w moczu, Kre-
atynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej, 
Kwas moczowy w surowicy, Aminotransferaza alaninowa (ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST); 
Diagnostyka chorób tarczycy: Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji; Bakteriologia: Górne drogi oddechowe 
- gardło, migdałki – tlenowo, Mocz – posiew;  
 

 PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA  – Na podstawie skierowania od lekarza pa-

cjentom wykonywane są badania diagnostyczne: Audiogram, Cytologia, EKG spoczynkowe z opisem, Pole 
widzenia, Psychotechnika, Pulsoksymetr, Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową, Tympanogram, 
Test Actim CRP, RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja),  RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG pod-
stawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów porównaw-
cze (1 projekcja), RTG oczodołów - 2 projekcje, RTG celowane na oczodół, RTG celowane na siodło tureckie, 
RTG kanału nerwu wzrokowego, RTG uszu wg Schillera (porównawcze), RTG stawów skoroniowo-
żuchwowych, RTG żuchwy PA + skos, RTG żuchwy (1 projekcja), RTG krtani, RTG kości nosa, RTG nosogardła 
, RTG tarczycy, RTG celowane na poszczególny krąg, RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika), RTG 
kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyj-
nego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA - medy-
cyna pracy, RTG klatki piersiowej AP/PA, RTG klatki piersiowej – bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok, 
RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem, RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc, RTG żeber 
– skos, RTG żeber AP/PA (1 projekcja), RTG żeber L+P (2 projekcje), RTG stawu barkowego AP, RTG stawu 
barkowego osiowe, RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG stawu barkowego AP + osiowe, RTG stawów 
barkowych (porównawcze), RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości ramiennej AP + 
bok, RTG stawu łokciowego AP + bok, RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG przedramie-
nia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok,– RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 pro-
jekcje), RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze), RTG ręki - 
bok/AP/skos (1 projekcja), RTG ręki AP + skos, RTG rąk AP (porównawcze), RTG rąk AP + skos (porównaw-
cze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczy-
ków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostko-
wo-obojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-
lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolio-
za), RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje), RTG 
kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1, RTG kości 
krzyżowej AP + bok, RTG kości ogonowej AP + bok, RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja), RTG stawów 
krzyżowo-biodrowych PA, RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje), RTG przeglądowej jamy 
brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja), RTG kości miednicy, RTG 
stawu biodrowego AP , RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + osiowe , RTG stawów 
biodrowych AP + osiowe (porównawcze), RTG stawów biodrowych AP (porównawcze), RTG kości udowej 
AP + bok, RTG stawu kolanowego AP + bok, RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze), RTG sta-
wów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kola-
nowych tunelowe (porównawcze), RTG rzepki osiowe, RTG rzepki L + P osiowe (porównawcze), RTG rzepki 
3 kąty porównawcze (3 projekcje), RTG podudzia AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok, RTG stawu 
skokowego (celowane na więzozrost), RTG stopy AP + bok, RTG stopy - skos/bok (1 projekcja), RTG stóp AP 
+ bok (porównawcze), RTG palca stopy AP + bok, RTG kości piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych 
osiowe + bok (porównawcze).  
 

 SZCZEPIENIA  – W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które 

obejmują koszt szczepionek przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień pa-
cjenci kwalifikowani są przez lekarzy prowadzących. 
 

 HOSPITALIZACJA W SZPITALACH WŁASNYCH ENEL-MED  – W ramach abonamentu 

operowanym pacjentom zapewniamy usługę hospitalizacji w sali o podwyższonym standardzie. Koszt pro-
cedury medycznej, implantów i innych usług niezbędnych do wykonania operacji opłaca pacjent.

 
 

ZNIŻKI W ODDZIAŁACH WŁASNYCH ENEL-MED  – Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 25% na pozostałe konsultacje specjalistyczne, 25% na badania diagnostyczne, USG, Próbę wysiłkową, KTG, Ga-

stroskopię, Kolonoskopię i inne, 25% na badania laboratoryjne, 30% na tomografię komputerową, 20% zniżki na program 24 h dla zdrowia, 15% na rezonans magnetyczny, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc stomatolo-
giczną, 15% na stomatologię zachowawczą, 10% na usługi z zakresu rehabilitacji, operacji i innych nie zawartych w pakietach.  
Zniżki nie obejmują implantów oraz materiałów użytych do zabiegów z zakresu ortodoncji, implantologii i medycyny estetycznej oraz użytych podczas operacji i zabiegów.  
 
 
W przypadku rozbieżności co do zakresu usług zawartego w powyższym dokumencie, a umowie, wiążące są zapisy umowy. Bardzo prosimy, aby każdy pacjent, który nie jest pewien czy konkretna usługa jest zawarta 
w jego abonamencie, przed jej wykonaniem dokonał weryfikacji w recepcji. 
 
 

 
 
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne ENEL-MED SA z siedzibą w Warszawie (00-195) przy ul. Słomińskiego 
19 lok. 524. Dane są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie dostępu 
do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania. 
Administratora danych obowiązują szczególne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a tak-
że w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte. 
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