
Załącznik nr  2 – wzór umowy dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie 
 

 
U M O W A 

o świadczenie usług medycznych 
 

W dniu ……………..w Warszawie pomiędzy: 
…………………………….  
z siedzibą: ……………………….. 
Regon ……………., NIP …………………, KRS/ przez …………… pod nr …………/ wpisanym do CEIDG 
(aktualny odpis z KRS/wydruk z CEIDG stanowi załącznik do Umowy) 
reprezentowaną/ym przez …………………………………….., 
zwaną/ym dalej ZLECENIODAWCĄ 
a 
Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524,  00-195 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000275255, REGON 140802685NIP 5242593360, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 23 
566 900, 00zł.,  
reprezentowaną przez Annę Bartniczuk – dyrektora pionu abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych 
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.09.2017 udzielonego przez Zarząd Centrum Medycznego 
ENEL-MED S.A., 
 
zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ, 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
 Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług medycznych przez Zleceniobiorcę na rzecz 
Zleceniodawcy w zryczałtowanym systemie opłat, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
 

II. ZAKRES USŁUG 
1. Zleceniobiorca świadczy usługi medyczne zgodnie ze wskazaniami medycznymi w następującym 

zakresie: 
a) usługi świadczone w ramach „Programu Medycznego Enel-Care: Opieka Medyczna w ramach 

Medycyny Pracy” – zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) i 
innymi przepisami obowiązującymi pracodawcę w zakresie medycyny pracy w związku z wymogami 
wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (  
t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136 , poz. 914  z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 
poz. 947) - szczegółowy zakres usług określa Załącznik 1 do umowy; 

b) usługi świadczone w ramach „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie świadczeń zdrowotnych” - 
szczegółowy zakres usług określa Załącznik 2 do umowy. 

 
III. WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 

1. Usługi świadczone są w ośrodkach Centrum Medycznego ENEL-MED  S.A. oraz w innych ośrodkach 
medycznych współpracujących ze Zleceniobiorcą. 

2. Świadczenie usług odbywa się zgodnie z Ogólnymi Warunkami Programu Enel-Care (Załącznik 3). 
3. Zleceniobiorca świadczy usługi medyczne na rzecz pracowników Zleceniodawcy, osób 

współpracujących ze Zleceniodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków ich rodzin - 
Osób Uprawnionych, wymienionych w Wykazie Osób Uprawnionych z zastrzeżeniem punktu III. 4. 
Wykaz Osób Uprawnionych stanowi Załącznik 5 do umowy. 

4. Zleceniobiorca może świadczyć usługi w ramach „Programu Medycznego Enel-Care: Opieka Medyczna 
w ramach Medycyny Pracy”, na rzecz pracownika Zleceniodawcy i osoby współpracującej ze 



Zleceniodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej niebędącego Osobą Uprawnioną, na podstawie 
pisemnego zgłoszenia Zleceniodawcy (e-mail, wypełnione skierowanie na badania profilaktyczne). 

5. Zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy Zleceniobiorca przekazuje bezpośrednio osobom, którym 
wykonano badania z zakresu medycyny pracy na podstawie skierowania od Zleceniodawcy. 

6. Zleceniobiorca ma prawo odmowy świadczenia usług w przypadku nieopłacenia należności przez 
Zleceniodawcę w ustalonym terminie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty i upłynięciu 
podanego w  nim dodatkowego terminu do zapłaty.  

 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Zleceniodawca udostępnia, Zleceniobiorcy dane osobowe Osób Uprawnionych w zakresie i celu 

związanym z realizacją niniejszej umowy. 
2. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zawartej pomiędzy stronami Umowy 

oraz w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z tej Umowy. 
Zleceniobiorca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą , przetwarza Dane Osobowe w 
celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, 
przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.). 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że znane mu są przepisy prawa regulującego przetwarzanie Danych 
Osobowych zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 
r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.) i wynikających z niej aktów wykonawczych oraz zobowiązuje się do ich 
przestrzegania. 

4. Zleceniodawca oświadcza, że spełnia warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z 
powołana ustawą o ochronie danych osobowych i jest Administratorem Danych zebranych w rozumieniu 
powołanej Ustawy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej 
staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz                    z poszanowaniem 
ich praw określonych ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami o dokumentacji medycznej, a 
także do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych osobowych oraz sposobów ich 
zabezpieczenia. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o 
ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem a także stosowania 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych 
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania Osób Uprawnionych , że w momencie udostępnienia 
danych osobowych Zleceniobiorcy administratorem ich danych osobowych staje się Centrum Medyczne 
Enel-Med S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 19 lok 524 oraz, że przysługuje im prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz o obowiązku ich podania 
wynikającego z przepisów prawa regulujących działalność podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. 
 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY 
1. Zleceniodawca przedstawia aktualny Wykaz  Osób Uprawnionych (Załącznik 5). 
2. Zleceniodawca wystawia pisemne skierowania na badania profilaktyczne, o których mowa w punkcie II.1 

a). 
3. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla 

zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników. 
4. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy informacje o czynnikach narażeń na poszczególnych 

stanowiskach, ilości badań planowanych do wykonania w pierwszych dwunastu miesiącach trwania 
Umowy zgodnie Załącznikiem nr 4 do umowy.  

5. Zleceniodawca zapewnia lekarzowi Zleceniobiorcy udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 
działającej na terenie zakładu pracy. 

6. Zleceniodawca zapewnia Zleceniobiorcy możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny 
warunków pracy oraz udostępnia dokumentację wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej 
się do ochrony zdrowia. 

7. Zleceniodawca ma prawo kontrolowania wykonywania postanowień umowy poprzez sprawdzanie 
dostępności świadczeń i realizacji usług objętych umową. 

8. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał Osoby Uprawnione z Programem Medycznym Enel-Care 
(Załącznik 1 i 2) oraz z Ogólnymi Warunkami Programu Enel-Care (Załącznik 3) i w pełni akceptuje oba 
dokumenty. 



9. Zleceniodawca może zmienić Wykaz Osób Uprawnionych do świadczeń w ramach Programu Enel-Care 
i/lub zwiększyć / zmniejszyć zakres usług po uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą, przy czym:\ 

a) przez zmianę listy Osób Uprawnionych do świadczeń strony rozumieją wyłącznie zmiany wynikające z 
nawiązania lub rozwiązania (wygaśnięcia) umowy łączącej Zleceniodawcę z osobą Uprawnioną 
(pracownikiem / współpracownikiem) lub zmiany wynikające ze zmniejszenia/ zwiększenia zakresu 
usług. 

b)  przez zwiększenie zakresu usług strony rozumieją wyłącznie zwiększenie liczby usług w ramach 
abonamentu bądź zmianę pakietu indywidualnego na pakiet rodzinny. Zwiększenie zakresu usług 
może nastąpić nie później niż w ciągu trzech pierwszych miesięcy od daty objęcia opieką medyczną 
Osoby Uprawnionej oraz w każdą rocznicę podpisania niniejszej Umowy. Dodatkowo w przypadku 
nowonarodzonych dzieci zgłoszenie do pakietu rodzinnego nowonarodzonego dziecka może nastąpić 
w ciągu pierwszych trzech miesięcy od dnia narodzin. 

c) przez zmniejszenie zakresu usług strony rozumieją zmniejszenie liczby usług w ramach abonamentu 
lub rezygnację z objęcia opieką medyczną członków rodziny pracownika/współpracownika. 
Zmniejszenie zakresu usług może  nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach od  daty rozpoczęcia  
obowiązywania danego pakietu. 

d) w przypadku Pakietu indywidualnego i Pakietu rodzinnego zakres usług musi być tożsamy.   
 

10. Po uzgodnieniu ww. zmian, Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać Zleceniobiorcy wykaz zmian 
wśród Osób Uprawnionych nie później niż na trzy dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego 
termin wprowadzenia zmian w formie elektronicznej wskazanej przez Zleceniobiorcę na adres e-mail: 
enelcaredok@enel.pl. 

 
VI. ROZLICZENIA 

1. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Zleceniobiorcę usług jest ustalane na podstawie cen 
pakietów, które zostały ustalone w sposób zryczałtowany i na dzień wejścia w życie niniejszej umowy 
wynoszą: 

PAKIET  BASIC 
44,00  PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Opieka Medyczna w ramach Medycyny 
Pracy” w ramach Pakietu Medycyna Pracy, miesięcznie za każdą Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem 
punktu VI.8; 
2,00 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
46,00  PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
87,00 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET CLASSIC 
44,00  PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Opieka Medyczna w ramach Medycyny 
Pracy” w ramach Pakietu Medycyna Pracy, miesięcznie za każdą Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem 
punktu VI.8; 
25,00 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
69,00  PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
118,00 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET STANDARD 
44 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Opieka Medyczna w ramach Medycyny Pracy” w 
ramach Pakietu Medycyna Pracy, miesięcznie za każdą Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem punktu VI.8; 
32 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
76 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla  członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
128  PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków  rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET OPTIMUM 
44,00  PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Opieka Medyczna w ramach Medycyny 
Pracy” w ramach Pakietu Medycyna Pracy, miesięcznie za każdą Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem 
punktu VI.8; 
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56,00 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
100,00  PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
160,00 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET PREMIUM 
44 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Opieka Medyczna w ramach Medycyny Pracy” w 
ramach Pakietu Medycyna Pracy, miesięcznie za każdą Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem punktu VI.8; 
73 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
117 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla  członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
180 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków  rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET BASIC bez MP 
39 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
46 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla  członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
87  PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków  rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET CLASSIC bez MP 
61 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
69 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla  członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
118 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków  rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET STANDARD bez MP 
68 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
76 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla  członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
128 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków  rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET OPTIMUM bez MP 
91 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
100 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla  członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
160 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków  rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
PAKIET PREMIUM bez MP 
109 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Indywidualnego; 
117 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla  członka rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Partnerskiego; 
180 PLN (netto) z tytułu „Programu Medycznego Enel-Care: Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych” 
miesięcznie dla członków  rodziny Osoby Uprawnionej w ramach Pakietu Rodzinnego. 
 
 
2. Z zastrzeżeniem postanowień punktów VI.8,VI.4 umowy wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy, z tytułu 

niniejszej umowy  na dzień jej wejścia w życie stanowi  sumę iloczynów, liczby Osób Uprawnionych i 
ceny odpowiedniego pakietu przysługującego danej Osobie Uprawnionej. 

3. Określone powyżej wynagrodzenie zostało ustalone na dzień wejścia w życie niniejszej umowy i może 
ulegać zmianie bez konieczności zmiany postanowień umowy, na podstawie pisemnego zgłoszenia 
Zleceniodawcy, o którym mowa w punkcie V.10.  

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia w okresach rocznych wg wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS w MP za ostatni rok w stosunku do roku 
poprzedniego. Indeksacje będą przeprowadzane zgodnie z kalendarzem indeksacji Stowarzyszenia  
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie. 



5. Wynagrodzenie płatne jest za każdy miesiąc z góry, do 21 dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę najpóźniej do 10 dnia miesiąca. 

6. Faktury VAT wystawiane są z góry za pełny miesiąc kalendarzowy. 
7. Osoby uprawnione do świadczeń abonamentowych przez niepełny miesiąc podlegają pełnej miesięcznej 

opłacie ryczałtowej. Opłata za osoby zgłoszone w trakcie miesiąca zostanie doliczona do faktury za 
miesiąc kolejny.   

8. Wynagrodzenie z tytułu usług medycznych świadczonych w ramach „Programu Medycznego Enel-Care: 
Opieka Medyczna w ramach Medycyny Pracy” na rzecz pracownika nie będącego Osobą Uprawnioną 
ustalane jest na podstawie aktualnego rabatowego cennika usług jednostkowych Zleceniobiorcy. 
Należność za badania medycyny pracy  nie zostanie pobrana w przypadku objęcia pracownika 
abonamentem w miesiącu następującym po terminie wykonania badań, z zastrzeżeniem, że abonament 
będzie opłacany co najmniej przez okres 12 miesięcy. Należność za badania medycyny pracy , zostanie 
pobrana w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia) umowy łączącej Zleceniodawcę z Osobą Uprawnioną 
lub niniejszej Umowy przed upływem 12 miesięcy opłacania abonamentu za Osobę Uprawnioną.  

9. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT  
10. Wynagrodzenie przekazywane jest przez Zleceniodawcę na rachunek każdorazowo wskazany w treści 

faktury VAT.  
 

VII. POUFNOŚĆ 
1. Warunki Umowy jak również treść informacji udostępnianych przez Strony Umowy, objęte będą 

tajemnicą i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Stron przekazywane osobom trzecim, z 
zastrzeżeniem postanowień punktu VII.2 i VII. 3. 

2. Zleceniobiorca może udostępnić warunki Umowy, jak również jej treść audytorom, radcom prawnym, 
prawnikom, spółkom zależnym, doradcom oraz w przypadkach określonych w obowiązującym prawie. 

3. Zleceniodawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących niniejszej  
Umowy w zakresie wskazanym w § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133) w 
związku z wypełnianiem przez Zleceniobiorcę obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia ………………. r. 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, 

dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym strony wyłączają możliwość wypowiedzenia 
umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 
VIII.3. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę.  

4. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy), z wyjątkiem 
sytuacji, o których mowa w punktach , V.9, VI.4. 

5. Niezależnie od postanowień powyższych umowa rozwiązuje się w każdym przypadku rozwiązania 
umowy zawartej w dniu …………. roku, pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział 
Okręgowy w Warszawie  z siedzibą w Warszawie a Centrum Medycznym ENEL MED S.A. z siedzibą w 
Warszawie oraz rozwiązania umowy łączącej Zleceniodawcę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce 
Oddział Okręgowy w Warszawie. Umowa rozwiąże się również w przypadku utraty statusu członka 
czynnego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie. 

6. Wszelkie sprawy sporne będą załatwiane w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku 
porozumienia winny być kierowane do sądu właściwego dla siedziby Zleceniobiorcy. 

7.  W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8. Strona, która zmieni adres niezwłocznie zawiadomi o tym drugą stronę umowy pod rygorem uznania 

pisma wysłanego na poprzedni adres za doręczone prawidłowo. Strony oświadczają, że na dzień 
zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie wskazane we wstępie do umowy dane, które miałyby 
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność 
zawarcia umowy. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Załączniki do Umowy: 
Załącznik nr 1 - PROGRAM MEDYCZNY ENEL-CARE: OPIEKA MEDYCZNA W RAMACH MEDYCYNY 
PRACY 



Załącznik nr 2 - PROGRAM MEDYCZNY ENEL-CARE: UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH-  
Załącznik nr 3 - OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU ENEL-CARE 
Załącznik nr 4 – WYKAZ NARAŻEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY  
Załącznik nr 5 – WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH 
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ZAŁĄCZNIK 1 
PROGRAM MEDYCZNY ENEL-CARE: OPIEKA MEDYCZNA W RAMACH MEDYCYNY PRACY1. BADANIA 
PROFILAKTYCZNE 

 wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy 

 orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego 
podstawie 

 ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu 
pracy 

 wykonywanie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych osobom, których praca w 
procesie produkcji lub obrocie wymaga stykania się z żywnością, substancjami dodatkowymi lub innymi 
składnikami żywności 

 
2. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

 pomoc lekarza w rozpoznawaniu i ocenie czynników występujących w środowisku pracy, mogących 
mieć ujemny wpływ na zdrowie 

 gotowość lekarza do udziału w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
3. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

 gotowość prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
oraz prelekcji z zakresu profilaktycznych programów prozdrowotnych. Ilość i zakres przeprowadzanych 
szkoleń do uzgodnienia pomiędzy stronami.  

 
4. KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA 

 prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej 

 prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby 
związane z wykonywaną pracą 

 monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza 
osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych 

 wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób 
związanych z wykonywaną pracą 

 prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania i przyczyn chorób 
zawodowych oraz wypadków przy pracy 

 
5. SZCZEPIENIA 

 szczepienia ochronne niezbędne w związku z wykonywaną pracą na terenie Polski 
 
6. POMOC DORAŹNA – POGOTOWIE ENEL-MED 

 gotowość organizowania i udzielania pomocy medycznej w nagłych przypadkach, które wystąpiły w 
miejscu pracy w obrębie granic administracyjnych Warszawy, Gdańska, Łodzi, Poznania, Wrocławia i 
Krakowa 

 
7. REHABILITACJA 

 gotowość prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią 
zawodową 

 
8. INNE USŁUGI 

 gotowość świadczenia innych usług medycznych 



  

ZAŁĄCZNIK 2 

PROGRAM MEDYCZNY ENEL-CARE: UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
 

 
PAKIET BASIC 

 
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 możliwość 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 porady u lekarzy specjalistów bez 
konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie 
przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia 
specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy: dermatolog, ginekolog, internista, kardiolog, laryngolog, lekarz 
medycyny 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 abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji i 
podstawowych badań laboratoryjnych zawartych w pakiecie Basic.   
 
ZABIEGI AMBULATORYJNE  - Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. W 
przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w pakiecie Basic pacjent pokrywa jedynie koszt konsultacji. 
Chirurgia ogólna: nacięcie ropnia, szycie rany, nacięcie żylaków odbytu, paznokieć wrastający, usunięcie paznokcia, usunięcie 
kleszcza; Dermatologia: biopsja diagnostyczna; Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, elektrokonizacja ginekologiczna (w 
znieczuleniu ogólnym), krioterapia nadżerek, nacięcie ropnia gruczołu Bartholina, wycinki ze sromu (do diagnostyki), wycięcie zmiany 
ze sromu (np.:kłykciny); Laryngologia: płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, punkcja zatoki szczękowej, 
usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, założenie/usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: badanie autorefrektometrem, 
badanie widzenia przestrzennego, gonioskopia, iniekcja podspojówkowa, krzywa dobowa ciśnienia śródgałkowego, komputerowe 
bezkontaktowe badanie ciśnienia gałkowego, tonometria, usunięcie ciała obcego z rogówki, dobieranie soczewek kontaktowych, 
podanie leku do worka spojówkowego; Ortopedia: blokada dostawowa i okołostawowa, iniekcja dostawowa z lekiem 
(Diprophos/Depomedrol), iniekcja do stawu biodrowego, punkcja, opaska unieruchamiająca z założeniem (gips plastikowy), opatrunki, 
szycie rany, zdjęcie gipsu; Gabinet zabiegowy: dożylny wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne), inhalacje (z 
lekiem), opatrunki, pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi, szczepionka przeciw tężcowi, usunięcie szwów, wykonanie szczepienia. 
 

PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE: w ramach abonamentu na  podstawie skierowania 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 antytrombiny III; Analityka Badanie ogólne moczu, Białko w dobowej zbiórce moczu, Glukoza w moczu, Liczba 
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, Kreatynina 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.  

 

PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA  – Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania 
diagnostyczne.: Audiogram, Cytologia, EKG spoczynkowe z opisem, Pole widzenia, Psychotechnika, Pulsoksymetr, Spirometria, 
Spirometria z próbą rozkurczową, Tympanogram, RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja),  RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, 
RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów porównawcze (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 szyjnego - 



  

skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA - medycyna 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 przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok,– 
RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), 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 
(porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyków 
porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 
projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa 
piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), 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 stawów 
kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych 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 pacjenci 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 procedury 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, Gastroskopię, Kolonoskopię i inne, 25% na badania 
laboratoryjne, 30% na tomografię komputerową, 15% na rezonans magnetyczny, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc 
stomatologiczną, 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, protetyki, implantologii i medycyny 
estetycznej oraz użytych podczas operacji i zabiegów. 

 
 

PAKIET CLASSIC 
 
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 możliwość 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. 
 
KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE – Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy 
specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: 
wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego 
leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy: alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, 
endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, internista, kardiolog, laryngolog, lekarz medycyny rodzinnej,  nefrolog, neurolog, 
okulista, onkolog, ortopeda, pediatra, reumatolog, urolog, lekarz dyżurny: internista, medycyna rodzinna, pediatra, ortopeda (oddział 
własny Warszawa). 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 abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań 
USG oraz badań laboratoryjnych zawartych w pakiecie Classic. 
 
ZABIEGI AMBULATORYJNE  - Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. W 
przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w pakiecie Classic pacjent pokrywa jedynie koszt konsultacji. 
Alergologia: immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta), Chirurgia ogólna: nacięcie ropnia, szycie rany, nacięcie 
żylaków odbytu, paznokieć wrastający, usunięcie paznokcia, usunięcie kleszcza; Dermatologia: biopsja diagnostyczna; Ginekologia: 
elektrokoagulacja ginekologiczna, elektrokonizacja ginekologiczna (w znieczuleniu ogólnym), krioterapia nadżerek, nacięcie ropnia 
gruczołu Bartholina, wycinki ze sromu (do diagnostyki), wycięcie zmiany ze sromu (np: kłykciny); Laryngologia: płukanie uszu, 
przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, punkcja zatoki szczękowej, usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, 
założenie/usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: badanie autorefraktometrem, 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; Ortopedia: 
blokada dostawowa i okołostawowa, iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depomedrol), iniekcja do stawu biodrowego, punkcja, 
opaska unieruchamiająca z założeniem (gips plastikowy), opatrunki, szycie rany, zdjęcie gipsu; Gabinet zabiegowy: dożylny wlew 
kroplowy, iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne), inhalacje (z lekiem), opatrunki, pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi, 
szczepionka przeciw tężcowi, usunięcie szwów, wykonanie szczepienia. 
 

KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE: w ramach abonamentu na  podstawie skierowania 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/, Czas trombinowy 
(TT) w osoczu, Fibrynogen, D-Dimery, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III; Analityka: Badanie ogólne moczu, Białko w dobowej 
zbiórce moczu, Glukoza w moczu, Liczba Addisa, Test ciążowy, Białko Benca-Jonesa, Kamień moczowy – analiza składu, Osmolalność 
w moczu, Osmolalność w surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.), Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA, 
Wykrywanie krwi utajonej w kale (met. Immunochemiczną), Badanie ogólne kału, Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu; 
Biochemia: Albumina w surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy,  Apolipoproteina A1(APO A1), 
Apolipoproteina B (APO B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, 
Ceruloplazmina,  Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-
reaktywne (CRP) – ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza - pomiar glukometrem, Glukoza, Dehydrogenaza 
mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza kwaśna całkowita 
(ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej,  Fosfor 
nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Cholesterol 
HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza kreatynowa ( CK ), Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn., Koproporfiryny 
w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w moczu, Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w 
moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy Kwas 5-
hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w moczu ze 
zbiórki dobowej, Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Miedź w surowicy, Mioglobina, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik 
w surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Ołów we krwi, Odczyn Waaler – Rose, Potas w moczu ze zbiórki dobowej, Potas w 
surowicy Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Seromukoidy, Sód w surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa 
(ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST),Triglicerydy, Wapń całkowity w surowicy, Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej, 
Wapń w moczu, Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy; Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-przeciwciała odpornościowe Identyfikacja p/c 
odpornościowych / potwierdzenie w RCKiK,  Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia – FTA, WR - 
Serologia kiły RPR / (VDRL), Mononukleoza (test lateksowy)  Diagnostyka chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3),  
Całkowita tyroksyna (T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c 
antytyreoglobulinowe (ATG),Tyreoglobulina, P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH 
(TRAb); Hormony płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron, 
Testosteron, Kortyzol, Kortyzol w moczu, Estriol wolny, Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), Dehydroepiandrosteron 
(DHEA), Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), Androstendion, Aldosteron (surowica), Wolny aldosteron w moczu, 17 - OH 
progesteron, Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH); Diagnostyka cukrzycy: 17 - 
hydroksysterydyw DZM, 17 - ketosterydy w DZM, Insulina, Hemoglobina glikowana (HbA1c), C – peptyd, P/c anty GAD (p/c p. 
dehydrogenazie glutaminowej,  Witamina D3 (25(OH)D3); Markery nowotworowe:  Antygen karcinoembrionalny (CEA),  CA 125,  CA 
15 – 3, CA 19 – 9, Alfa - fetoproteina (AFP), PSA całkowity, Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), PSA wolny, Antygen polipeptydowy 
swoisty (TPS); Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna; Osteoporoza:  Pyrylinks – D,  C tetopeptyd i kolagenu – 
ICTP, Osteokalcyna; Diagnostyka infekcji: Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella odczyn 
aglutynacyjny Wrighta, Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), 
Chlamydia pneumoniae p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgG,  Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV IgG widność, Cytomegalia - IgG 
(CMV IgG), Cytomegalia - IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM Bordetella pertussis, Krztusiec IgG 
Bordetella pertussis, Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), Mycoplasma pneumoniae p/c 
IgG, Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,  Anty HAV total, Anty HAV IgMI, P/c anty HBc Total, P/c anty HBc IgM, P/c anty HBe, P/c anty 
HBs,  P/c anty HCV,  Przeciwciała anty-Helicobacter pylori - anty H.pyl. (test jakościowy), Helicobacter pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 
(HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, P/c przeciwko Toxocara – canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c 
IgG, Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM; Pozostałe hormony: 
Gastryna, Homocysteina,  ACTH - hormon adrenokortykotropowy, Kalcytonina,  Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, Parathormon 
PTH; Bakteriologia: Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki – tlenowo, Nos - posiew tlenowy, Nos - posiew wymazu w kierunku S. 
aureus, Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Jama ustna - posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy 
zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe - posiew materiału tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen - z 
wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC - preparat / plwocina + posiew met. Konwencjonalna, Oko - posiew 
wymazu tlenowo, Oko - posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew / tlenowo + 
grzyby, Rana powierzchowna - posiew wymazu tlenowo, Rana głęboka - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki / wydzieliny / 
bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo, Wydzielina ropa - posiew tlenowo + bakterie, Dermatofity, Biocenoza pochwy - czystość, 
preparat, Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), 
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, 
Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, 
Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) 
beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, 



  

Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Nasienie - posiew tlenowo + grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew,  
Neisseria gonorrheae - posiew (cewka moczowa), Neisseria gonorrheae - posiew (pochwa), Neisseria gonorrheae - posiew (szyjka 
macicy), Mykoplasmy, Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu, Mocz – posiew,  Kał ogólny - posiew / 
tlenowo, Kał ogólny - posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella Shigella - kał posiew, Yersinia - kał posiew, Wymaz 
z odbytu – posiew, Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, Adenowirusy – kał, Kał - badanie na nosicielstwo (jedno 
badanie/próbka), Krew - posiew tlenowo + beztlenowo (tylko na zlecenie lekarza), Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny - posiew 
beztlenowo, Posiew wymazu z powierzchni (zleca Zespół ds. Zakażeń), Posiew wymazu z powierzchni metodą odcisków (zleca Zespół 
ds. Zakażeń), Kontrola procesu sterylizacji - Sporal A (zleca PK, PO); Alergeny: Immunoglobulina IgE (całk.); ) 
Immunologia+autoimmunologia: C3 składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza,  Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza,  C1 
inhibitor (czynność), Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, Czynnik 
reumatoidalny RF IgM, P/c antykardiolipinowe IgM, P/c antykardiolipinowe IgG,  Przeciwciała PANCA (MPO), P/c przeciwjądrowe 
(ANA),  P/c przeciw gliadynie IgA, P/c przeciw gliadynie IgG, P/c endomysialne IgG, P/c endomysialne IgA, P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinowe, gliadynowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinie i gliadynie IgA, P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgA EmA,  Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), 
Przeciwciała mitochondrialne (AMA), P/c przeciw plemnikowe, P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA), P/c przeciw antycytrulinowe 
(aCCP), Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, IgG, P/c 
przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgM, Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, Przeciwciała przeciw dwuniciowemu 
DNA (dsDNA), P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM, P/c przeciw antyfosfolipidowe p/c IgG i IgM. 
 

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA  – Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne: Audiogram, 
Cytologia, EKG spoczynkowe z opisem, Holter ciśnieniowy, Holter EKG, Kardiotokografia (KTG), Mammografia, Pole widzenia, 
Psychotechnika, Pulsoksymetr, Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową, Tympanogram, RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja),  
RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, 
RTG oczodołów porównawcze (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 szyjnego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG klatki piersiowej 
AP/PA - medycyna 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 przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok,– RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), 
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 (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG 
łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, 
RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego 
na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), 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 stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów 
kolanowych 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); USG standard: USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. 
Moczowego,  USG jąder, USG narządów rodnych, USG narządów rodnych transwaginalne, USG płodu rozszerzone (opcja 2D i 3D), 
USG płodu TA/TV (opcja 2D i 3D), USG prostaty przez powłoki brzuszne, USG sutków, USG tarczycy, USG transrektalne,  USG układu 
moczowego. 

 
SZCZEPIENIA – W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt szczepionek 
przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień pacjenci 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 procedury 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, Gastroskopię, Kolonoskopię i inne, 25% na badania 
laboratoryjne, 30% na tomografię komputerową, 15% na rezonans magnetyczny, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc 
stomatologiczną, 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, protetyki, implantologii i medycyny 
estetycznej oraz użytych podczas operacji i zabiegów. 
 

 
 

PAKIET STANDARD 

 

 
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 możliwość 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 porady u lekarzy specjalistów bez 
konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie 
przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia 
specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy: alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, 
gastrolog, ginekolog, hematolog, internista, kardiolog, laryngolog, lekarz medycyny rodzinnej, nefrolog, neurolog, okulista, onkolog, 
ortopeda, pediatra, reumatolog, urolog, lekarz dyżurny: internista, medycyna rodzinna, pediatra, ortopeda (oddział własny Warszawa). 
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 abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań 
USG oraz badań laboratoryjnych zawartych w pakiecie Standard. 
 
ZABIEGI AMBULATORYJNE  – Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. W 
przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w pakiecie Standard pacjent pokrywa jedynie koszt 
konsultacji. Alergologia: immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta), Chirurgia ogólna: nacięcie ropnia, szycie 
rany, nacięcie żylaków odbytu, paznokieć wrastający, usunięcie paznokcia, usunięcie kleszcza; Dermatologia: biopsja diagnostyczna; 
Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, elektrokonizacja ginekologiczna (w znieczuleniu ogólnym), krioterapia nadżerek, 
nacięcie ropnia gruczołu Bartholina, wycinki ze sromu (do diagnostyki), wycięcie zmiany ze sromu (np: kłykciny); Laryngologia: 
płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, punkcja zatoki szczękowej, usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, 
gardła, założenie/usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: badanie autorefraktometrem, 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; 
Ortopedia: blokada dostawowa i okołostawowa, iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depomedrol), iniekcja do stawu biodrowego, 
punkcja, opaska unieruchamiająca z założeniem (gips plastikowy), opatrunki, szycie rany, zdjęcie gipsu; Gabinet zabiegowy: dożylny 
wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne), inhalacje (z lekiem), opatrunki, pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi, 
szczepionka przeciw tężcowi, usunięcie szwów, wykonanie szczepienia. 
 
KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE - :  w ramach abonamentu na  podstawie skierowania 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/, Czas trombinowy (TT) 
w osoczu, Fibrynogen, D-Dimery, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III; Analityka: Badanie ogólne moczu, Białko w dobowej zbiórce 
moczu, Glukoza w moczu, Liczba Addisa, Test ciążowy, Białko Benca-Jonesa, Kamień moczowy – analiza składu, Osmolalność w 
moczu, Osmolalność w surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.), Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA, 
Wykrywanie krwi utajonej w kale (met. Immunochemiczną), Badanie ogólne kału, Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu; 
Biochemia: Albumina w surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy,  Apolipoproteina A1(APO A1), 
Apolipoproteina B (APO B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, 
Ceruloplazmina, Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-
reaktywne (CRP) – ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza - pomiar glukometrem, Glukoza, Dehydrogenaza 
mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza kwaśna całkowita 
(ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej,  Fosfor 
nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Cholesterol 
HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza kreatynowa ( CK ), Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn., Koproporfiryny 
w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w moczu, Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w 
moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy Kwas 5-
hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w moczu ze 
zbiórki dobowej, Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Miedź w surowicy, Mioglobina, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik 
w surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Ołów we krwi, Odczyn Waaler – Rose, Potas w moczu ze zbiórki dobowej, Potas w 
surowicy Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Seromukoidy, Sód w surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa 
(ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST),Triglicerydy, Wapń całkowity w surowicy, Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej, 
Wapń w moczu, Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy; Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-przeciwciała odpornościowe Identyfikacja p/c 
odpornościowych/ potwierdzenie w RCKiK,  Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia – FTA, WR - 
Serologia kiły RPR/(VDRL), Mononukleoza (test lateksowy)  Diagnostyka chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3), Całkowita 
tyroksyna (T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c antytyreoglobulinowe 
(ATG),Tyreoglobulina, P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb); Hormony 



  

płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, 
Kortyzol, Kortyzol w moczu, Estriol wolny, Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), Dehydroepiandrosteron (DHEA), Globulina 
wiążąca hormony płciowe (SHBG), Androstendion, Aldosteron (surowica), Wolny aldosteron w moczu, 17 - OH progesteron, 
Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH); Diagnostyka cukrzycy: 17 - hydroksysterydyw 
DZM, 17 - ketosterydy w DZM, Insulina, Hemoglobina glikowana (HbA1c), C – peptyd, P/c anty GAD (p/c p. dehydrogenazie 
glutaminowej,  Witamina D3 (25(OH)D3); Markery nowotworowe:  Antygen karcinoembrionalny (CEA),  CA 125,  CA 15 – 3, CA 19 – 
9, Alfa - fetoproteina (AFP), PSA całkowity, Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), PSA wolny, Antygen polipeptydowy swoisty (TPS); 
Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna; Osteoporoza:  Pyrylinks – D,  C tetopeptyd i kolagenu – ICTP, 
Osteokalcyna; Diagnostyka infekcji: Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella odczyn aglutynacyjny 
Wrighta, Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), Chlamydia 
pneumoniae p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgG,  Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV IgG widność, Cytomegalia - IgG (CMV 
IgG), Cytomegalia - IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM Bordetella pertussis, Krztusiec IgG Bordetella 
pertussis, Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), Mycoplasma pneumoniae p/c IgG, 
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,  Anty HAV total, Anty HAV IgMI, P/c anty HBc Total, P/c anty HBc IgM, P/c anty HBe, P/c anty HBs,  
P/c anty HCV,  Przeciwciała anty-Helicobacter pylori - anty H.pyl. (test jakościowy), Helicobacter pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 (HIV 
Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, P/c przeciwko Toxocara – canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c IgG, 
Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM; Pozostałe hormony: Gastryna, 
Homocysteina,  ACTH - hormon adrenokortykotropowy, Kalcytonina,  Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, Parathormon PTH; 
Bakteriologia: Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki – tlenowo, Nos - posiew tlenowy, Nos - posiew wymazu w kierunku S. 
aureus, Jama ustna – posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Jama ustna - posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy 
zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe - posiew materiału tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen - z 
wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC - preparat/plwocina + posiew met. Konwencjonalna, Oko - posiew wymazu 
tlenowo, Oko - posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew / tlenowo + grzyby, Rana 
powierzchowna - posiew wymazu tlenowo, Rana głęboka - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki / wydzieliny / bioptaty - 
posiew tlenowo + beztlenowo, Wydzielina ropa - posiew tlenowo + bakterie, Dermatofity, Biocenoza pochwy - czystość, preparat, 
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), Badanie na 
obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z 
dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew z 
dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Posiew 
z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew z dróg 
moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Nasienie - posiew tlenowo + grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew, Neisseria 
gonorrheae - posiew (cewka moczowa), Neisseria gonorrheae - posiew (pochwa), Neisseria gonorrheae - posiew (szyjka macicy), 
Mykoplasmy, Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu, Mocz – posiew,  Kał ogólny - posiew / tlenowo, Kał 
ogólny - posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella Shigella - kał posiew, Yersinia - kał posiew, Wymaz z odbytu – 
posiew, Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, Adenowirusy – kał, Kał - badanie na nosicielstwo (jedno 
badanie/próbka), Krew - posiew tlenowo + beztlenowo (tylko na zlecenie lekarza), Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny - posiew 
beztlenowo, Posiew wymazu z powierzchni (zleca Zespół ds. Zakażeń), Posiew wymazu z powierzchni metodą odcisków (zleca Zespół 
ds. Zakażeń), Kontrola procesu sterylizacji - Sporal A (zleca PK, PO); Alergeny: Immunoglobulina IgE (całk.); ) Immunologia + 
autoimmunologia: C3 składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza,  Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza,  C1 inhibitor 
(czynność), Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, Czynnik 
reumatoidalny RF IgM, P/c antykardiolipinowe IgM, P/c antykardiolipinowe IgG,  Przeciwciała PANCA (MPO), P/c przeciwjądrowe 
(ANA),  P/c przeciw gliadynie IgA, P/c przeciw gliadynie IgG, P/c endomysialne IgG, P/c endomysialne IgA, P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinowe, gliadynowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinie i gliadynie IgA, P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgA EmA,  Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), 
Przeciwciała mitochondrialne (AMA), P/c przeciw plemnikowe, P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA), P/c przeciw antycytrulinowe 
(aCCP), Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, IgG, P/c 
przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgM, Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, Przeciwciała przeciw dwuniciowemu 
DNA (dsDNA), P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM, P/c przeciw antyfosfolipidowe p/c IgG i IgM. 
 
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA  – Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne: Audiogram, 
Cytologia, ECHO serca, EKG spoczynkowe z opisem, Holter ciśnieniowy, Holter EKG, Gastroskopia, Histopatologia, Kardiotokografia 
(KTG), Mammografia, Pole widzenia, Psychotechnika, Pulsoksymetr, Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową, Testy 
alergologiczne – skórne, Tympanogram, RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja),  RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG 
podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów porównawcze (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 szyjnego - skosy (2 
projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA - medycyna 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 przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok,– 
RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), 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 
(porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyków 
porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 
projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa 
piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), 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 stawów 
kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych 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); USG standard: USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. moczowego,  USG jąder, USG 
narządów rodnych, USG narządów rodnych transwaginalne, USG płodu rozszerzone (opcja 2D i 3 D), USG płodu TA/TV (opcja 2D i 
3D), USG prostaty przez powłoki brzuszne, USG sutków, USG tarczycy, USG transrektalne,  USG układu moczowego. 
 
WIZYTY DOMOWE – Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej można zamawiać całodobowo 
dzwoniąc do Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie Zleceniobiorca nie posiada własnych oddziałów - poprzez kontakt z 
lokalnym partnerem Zleceniobiorcy). Wizyty domowe realizowane są ze wskazań medycznych. Są one zapewnione na obszarze 30 km 
od Centrum Warszawy i 25 km od Centrum Gdańska, Łodzi, Wrocławia, Poznania i  Krakowa . W innych miastach Polski wizyty 
domowe odbywają się w granicach administracyjnych miasta, w którym pacjent jest zgłoszony do stałej opieki medycznej. Tryb 
zamawiania i realizacji wizyt jest zgodny z zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych. 
 
SZCZEPIENIA  – W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt szczepionek 
przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień pacjenci kwalifikowani są przez lekarzy prowadzących. 
 
PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA – w ramach pakietu dostępny jest przegląd stomatologiczny co 6 miesięcy. 
 
HOSPITALIZACJA W SZPITALACH WŁASNYCH ENEL-MED  – W ramach abonamentu operowanym pacjentom zapewniamy usługę 
hospitalizacji w sali o podwyższonym standardzie. Koszt procedury 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, badania diagnostyczne i laboratoryjne, 15% na profilaktykę stomatologiczną i 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, protetyki, implantologii i medycyny 
estetycznej oraz użytych podczas operacji i zabiegów. 

 

 
 

PAKIET OPTIMUM 
 
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 możliwość 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 porady u lekarzy specjalistów bez 
konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie 
przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia 
specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy: alergolog, anestezjolog, audiolog, chirurg naczyniowy, chirurg 
ogólny, chirurg onkolog, chirurg plastyk, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, foniatra, gastrolog, ginekolog, hematolog, internista, 
kardiolog, laryngolog, lekarz medycyny rodzinnej,  lekarz medycyny sportowej, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, 
ortopeda, pediatra, proktolog, psychiatra – do 3 wizyt w roku, psycholog – wizyta pierwszorazowa, pulmonolog, reumatolog, urolog, 
lekarz dyżurny: internista, medycyna rodzinna, pediatra, ortopeda (oddział własny Warszawa). 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 abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań 
USG oraz badań laboratoryjnych zawartych w pakiecie Optimum. 
 
ZABIEGI AMBULATORYJNE  - Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. W 
przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w pakiecie Optimum pacjent pokrywa jedynie koszt 
konsultacji. Alergologia: immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta), Chirurgia ogólna: nacięcie ropnia, szycie 



  

rany, nacięcie żylaków odbytu, paznokieć wrastający, usunięcie paznokcia, usunięcie kleszcza; Dermatologia: biopsja diagnostyczna; 
Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, elektrokonizacja ginekologiczna (w znieczuleniu ogólnym), krioterapia nadżerek, 
nacięcie ropnia gruczołu Bartholina, wycinki ze sromu (do diagnostyki), wycięcie zmiany ze sromu (np: kłykciny); Laryngologia: 
płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, punkcja zatoki szczękowej, usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, 
gardła, założenie/usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: badanie autorefraktometrem, 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; 
Ortopedia: blokada dostawowa i okołostawowa, iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depomedrol), iniekcja do stawu biodrowego, 
punkcja, opaska unieruchamiająca z założeniem (gips plastikowy), opatrunki, szycie rany, zdjęcie gipsu; Gabinet zabiegowy: dożylny 
wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne), inhalacje (z lekiem), opatrunki, pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi, 
szczepionka przeciw tężcowi, usunięcie szwów, wykonanie szczepienia. 
 

KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE: w ramach abonamentu na  podstawie skierowania 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/, Czas trombinowy 
(TT) w osoczu, Fibrynogen, D-Dimery, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III; Analityka: Badanie ogólne moczu, Białko w dobowej 
zbiórce moczu, Glukoza w moczu, Liczba Addisa, Test ciążowy, Białko Benca-Jonesa, Kamień moczowy – analiza składu, Osmolalność 
w moczu, Osmolalność w surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.), Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA, 
Wykrywanie krwi utajonej w kale (met. Immunochemiczną), Badanie ogólne kału, Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu; 
Biochemia: Albumina w surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy,  Apolipoproteina A1(APO A1), 
Apolipoproteina B (APO B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, 
Ceruloplazmina,  Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-
reaktywne (CRP) – ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza - pomiar glukometrem, Glukoza, Dehydrogenaza 
mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza kwaśna całkowita 
(ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej,  Fosfor 
nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Cholesterol 
HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza kreatynowa ( CK ), Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn., Koproporfiryny 
w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w moczu, Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w 
moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy Kwas 5-
hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w moczu ze 
zbiórki dobowej, Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Miedź w surowicy, Mioglobina, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik 
w surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Ołów we krwi, Odczyn Waaler – Rose, Potas w moczu ze zbiórki dobowej, Potas w 
surowicy Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Seromukoidy, Sód w surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa 
(ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST),Triglicerydy, Wapń całkowity w surowicy, Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej, 
Wapń w moczu, Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy; Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-przeciwciała odpornościowe Identyfikacja p/c 
odpornościowych / potwierdzenie w RCKiK,  Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia – FTA, WR - 
Serologia kiły RPR / (VDRL), Mononukleoza (test lateksowy)  Diagnostyka chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3),  
Całkowita tyroksyna (T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c 
antytyreoglobulinowe (ATG),Tyreoglobulina, P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH 
(TRAb); Hormony płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron, 
Testosteron, Kortyzol, Kortyzol w moczu, Estriol wolny, Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), Dehydroepiandrosteron 
(DHEA), Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), Androstendion, Aldosteron (surowica), Wolny aldosteron w moczu, 17 - OH 
progesteron, Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH); Diagnostyka cukrzycy: 17 - 
hydroksysterydyw DZM, 17 - ketosterydy w DZM, Insulina, Hemoglobina glikowana (HbA1c), C – peptyd, P/c anty GAD (p/c p. 
dehydrogenazie glutaminowej,  Witamina D3 (25(OH)D3); Markery nowotworowe:  Antygen karcinoembrionalny (CEA),  CA 125,  CA 
15 – 3, CA 19 – 9, Alfa - fetoproteina (AFP), PSA całkowity, Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), PSA wolny, Antygen polipeptydowy 
swoisty (TPS); Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna; Osteoporoza:  Pyrylinks – D,  C tetopeptyd i kolagenu – 
ICTP, Osteokalcyna; Diagnostyka infekcji: Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella odczyn 
aglutynacyjny Wrighta, Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), 
Chlamydia pneumoniae p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgG,  Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV IgG widność, Cytomegalia - IgG 
(CMV IgG), Cytomegalia - IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM Bordetella pertussis, Krztusiec IgG 
Bordetella pertussis, Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), Mycoplasma pneumoniae p/c 
IgG, Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,  Anty HAV total, Anty HAV IgMI, P/c anty HBc Total, P/c anty HBc IgM, P/c anty HBe, P/c anty 
HBs,  P/c anty HCV,  Przeciwciała anty-Helicobacter pylori - anty H.pyl. (test jakościowy), Helicobacter pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 
(HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, P/c przeciwko Toxocara – canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c 
IgG, Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM; Pozostałe hormony: 
Gastryna, Homocysteina,  ACTH - hormon adrenokortykotropowy, Kalcytonina,  Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, Parathormon 
PTH; Bakteriologia: Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki – tlenowo, Nos - posiew tlenowy, Nos - posiew wymazu w kierunku S. 
aureus, Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Jama ustna - posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy 
zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe - posiew materiału tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen - z 
wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC - preparat / plwocina + posiew met. Konwencjonalna, Oko - posiew 
wymazu tlenowo, Oko - posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew / tlenowo + 
grzyby, Rana powierzchowna - posiew wymazu tlenowo, Rana głęboka - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki / wydzieliny / 
bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo, Wydzielina ropa - posiew tlenowo + bakterie, Dermatofity, Biocenoza pochwy - czystość, 
preparat, Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), 
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, 
Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, 
Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) 
beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, 
Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Nasienie - posiew tlenowo + grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew,  
Neisseria gonorrheae - posiew (cewka moczowa), Neisseria gonorrheae - posiew (pochwa), Neisseria gonorrheae - posiew (szyjka 
macicy), Mykoplasmy, Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu, Mocz – posiew,  Kał ogólny - posiew / 
tlenowo, Kał ogólny - posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella Shigella - kał posiew, Yersinia - kał posiew, Wymaz 
z odbytu – posiew, Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, Adenowirusy – kał, Kał - badanie na nosicielstwo (jedno 
badanie/próbka), Krew - posiew tlenowo + beztlenowo (tylko na zlecenie lekarza), Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny - posiew 
beztlenowo, Posiew wymazu z powierzchni (zleca Zespół ds. Zakażeń), Posiew wymazu z powierzchni metodą odcisków (zleca Zespół 
ds. Zakażeń), Kontrola procesu sterylizacji - Sporal A (zleca PK, PO); Alergeny: Immunoglobulina IgE (całk.); ) 



  

Immunologia+autoimmunologia: C3 składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza,  Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza,  C1 
inhibitor (czynność), Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, Czynnik 
reumatoidalny RF IgM, P/c antykardiolipinowe IgM, P/c antykardiolipinowe IgG,  Przeciwciała PANCA (MPO), P/c przeciwjądrowe 
(ANA),  P/c przeciw gliadynie IgA, P/c przeciw gliadynie IgG, P/c endomysialne IgG, P/c endomysialne IgA, P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinowe, gliadynowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinie i gliadynie IgA, P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgA EmA,  Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), 
Przeciwciała mitochondrialne (AMA), P/c przeciw plemnikowe, P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA), P/c przeciw antycytrulinowe 
(aCCP), Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, IgG, P/c 
przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgM, Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, Przeciwciała przeciw dwuniciowemu 
DNA (dsDNA), P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM, P/c przeciw antyfosfolipidowe p/c IgG i IgM. 
 

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA  – Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne: Audiogram, 
Cytologia, ECHO serca, EEG – badanie czynności mózgu,, EKG spoczynkowe z opisem, ENG – badanie oczopląsu, Holter ciśnieniowy, 
Holter EKG, Gastroskopia, Histopatologia, Kardiotokografia (KTG), Kolonoskopia, Mammografia, Pole widzenia, Próba wysiłkowa, 
Psychotechnika, Pulsoksymetr, Rektoskopia, Sigmoidoskopia, Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową, Testy alergologiczne – 
skórne, Tympanogram, Urografia; Rezonans magnetyczny (MR) standard: MR głowy, MR przysadki, MR oczodołów, MR 
twarzoczaszki, MR zatok, MR szyi, MR kręgosłupa, MR jamy brzusznej, MR miednicy mniejszej, MR stawu (kolanowego, barkowego, 
biodrowego), MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy), MR kości (ramienia, 
przedramienia, uda, podudzia), MR małych kości (dłoni, stopy), MR tkanek miękkich wskazanej okolicy,  Angio MR głowy, Angio MR 
innej okolicy anatomicznej, MR głowy z opcją dyfuzji (DWI); RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja),  RTG czaszki AP + bok, RTG 
twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów 
porównawcze (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 szyjnego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA - 
medycyna 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 przedramienia AP + 
bok, RTG nadgarstka AP + bok,– RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), 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 (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki 
osiowe, RTG obojczyków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostkowo-
obojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), 
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), 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 stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych 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); Scyntygrafia: scyntygrafia całego ciała Jodem, scyntygrafia całego ciała (MIBI), 
scyntygrafia kości statyczna,  scyntygrafia mózgu, scyntygrafia nerek statyczna, scyntygrafia mikcyjna nerek, scyntygrafia nerek 
dynamiczna, scyntygrafia wątroby statyczna, scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia przytarczyc, scyntygrafia perfuzyjna serca 
spoczynkowa i po wysiłku fizycznym, scyntygrafia kości – badanie trójfazowe, scyntygrafia przewodu pokarmowego, scyntygrafia układu 
limfatycznego,  scyntygrafia receptorów dla somatostatyny, scyntygrafia ślinianek, scyntygrafia z galem 67; Tomografia komputerowa 
(CT) – standard: TK głowy, TK oczodołów, TK kości skroniowej (uszu), TK twarzoczaszki, TK zatok, TK krtani, nosogardła, TK szyi, TK 
kręgosłupa, TK klatki piersiowej, TK jamy brzusznej (wątroby, nerek, śledziony, trzustki, nadnercza, układu moczowego, prostaty), TK 
miednicy mniejszej, TK stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka), TK kości (ramienia, 
przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), TK rekonstrukcja 3D; USG standard: USG bioder, USG dłoni i nadgarstka, USG jamy 
brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. moczowego,  USG jąder, USG klatki piersiowej/jam opłucnowych, USG mięśni i tkanek miękkich 
wskazanej okolicy,  USG narządów rodnych, USG narządów rodnych transwaginalne, USG płodu rozszerzone (opcja 2D i 3D), USG 
płodu TA/TV (opcja 2D i 3D), USG prostaty przez powłoki brzuszne, USG przezciemiączkowe mózgu, USG stawów: barkowego, 
biodrowego, kolanowego, łokciowego, skokowego, USG sutków, USG ścięgno Achillesa, USG ślinianek, USG tarczycy, USG 
transrektalne,  USG układu moczowego, USG grupy węzłów chłonnych; USG Doppler: USG Doppler tętnic kończyny dolnej/górnej, 
USG Doppler tętnic i żył kończyny dolnej/górnej, USG Doppler brzuszny - aorta i jej odgałęzienia, USG Doppler naczyń wątroby, USG 
Doppler tętnic i żył podobojczykowych, USG Doppler tętnic i żył szyjnych, USG Doppler tętnic nerkowych.  

 

WIZYTY DOMOWE – Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej można zamawiać całodobowo 
dzwoniąc do Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie Zleceniobiorca nie posiada własnych oddziałów - poprzez kontakt z 
lokalnym partnerem Zleceniobiorcy). Wizyty domowe realizowane są ze wskazań medycznych. Są one zapewnione na obszarze 30 km 
od Centrum Warszawy i 25 km od Centrum Gdańska, Łodzi, Wrocławia, Poznania i  Krakowa . W innych miastach Polski wizyty 
domowe odbywają się w granicach administracyjnych miasta, w którym pacjent jest zgłoszony do stałej opieki medycznej. Tryb 
zamawiania i realizacji wizyt jest zgodny z zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych. 
 
SZCZEPIENIA – W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt szczepionek 
przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień pacjenci kwalifikowani są przez lekarzy prowadzących. 
 



  

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA – w ramach pakietu dostępne są następujące zabiegi: przegląd stomatologiczny co 6 
miesięcy, pantomogram kompletny przeglądowy, pantomogram połowa lewa, pantomogram połowa prawa, Skaling – usunięcie złogów 
nazębnych, Instruktaż higieny jamy ustnej. 
 
DORAŹNA POMOC STOMATOLOGICZNA - W przypadkach nagłych dolegliwości bólowych lub urazu zęba można uzyskać pomoc 
obejmującą następujące czynności: Pantomogram połowa lewa – doraźna pomoc, Pantomogram połowa prawa – doraźna pomoc, RTG 
punktowe – okołowierzchołkowe - doraźna pomoc, Znieczulenie nasiękowe - doraźna pomoc, Znieczulenie międzywięzadłowe - 
doraźna pomoc, Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - doraźna pomoc, Trepanacja zęba - doraźna pomoc, Trepanacja zęba - 
doraźna pomoc, Ekstripacja\amputacja przyżyciowa miazgi - 1 kanał - doraźna pomoc, Opatrunek leczniczy - doraźna pomoc, 
Opatrunek chirurgiczny - doraźna pomoc, Zatamowanie krwawienia - doraźna pomoc, Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze 
znieczuleniem - doraźna pomoc, Usunięcie zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem  - doraźna pomoc, Usuniecie zęba mlecznego  z 
zresorbowanym korzeniem ze znieczuleniem  - doraźna pomoc, Usunięcie zęba mlecznego z niezresorbowanym korzeniem - ze 
znieczuleniem - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany ze 
szwem - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany z opracowaniem i szwem - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie 
dużej rany ze szwem  - doraźna pomoc, Usunięcie fragmentu zęba (ze znieczuleniem) - doraźna pomoc, Usunięcie fragmentu zęba (ze 
znieczuleniem) - doraźna pomoc, Usunięcie  złamanego korzenia  bez dłutowania - ze znieczuleniem  - doraźna pomoc, Usunięcie 
korzeni z dłutowaniem   - doraźna pomoc, Nacięcie ropnia podśluzówkowego - doraźna pomoc, Nacięcie ropnia podokostnego, 
podskórnego - doraźna pomoc, Płukanie ropnia - doraźna pomoc, Płukanie suchego zębodołu i aplikacja leku - doraźna pomoc, 
Ponowne zacementowanie korony, mostu, licówki, wkładu KK - doraźna pomoc. 
   
HOSPITALIZACJA W SZPITALACH WŁASNYCH ENEL-MED – W ramach abonamentu operowanym pacjentom zapewniamy usługę 
hospitalizacji w sali o podwyższonym standardzie. Koszt procedury 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, 25% na badania laboratoryjne, 30% na tomografię komputerową, 15% na rezonans 
magnetyczny, 15% na profilaktykę i doraźną pomoc stomatologiczną, 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, protetyki, implantologii i medycyny 
estetycznej oraz użytych podczas operacji i zabiegów. 
 

 

PAKIET PREMIUM 

 

 
 
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.  

 
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 możliwość 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. 
 
KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE  – Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy 
specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: 
wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego 
leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje następujących lekarzy: alergolog, anestezjolog, audiolog, chirurg naczyniowy, 
chirurg ogólny, chirurg onkolog, chirurg plastyk, dermatolog, diabetolog, dietetyk, endokrynolog, foniatra, gastrolog, ginekolog, 
hematolog, hepatolog, internista, kardiolog, laryngolog, lekarz medycyny rodzinnej, lekarz medycyny sportowej, nefrolog, neurochirurg, 
neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, pediatra, proktolog, psychiatra – do 3 wizyt w roku, psycholog – wizyta pierwszorazowa, 
pulmonolog, reumatolog, urolog, lekarz dyżurny: internista, medycyna rodzinna, pediatra, ortopeda (oddział własny Warszawa). 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 abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji, badań 
USG oraz badań laboratoryjnych zawartych w pakiecie Premium. 
 
ZABIEGI AMBULATORYJNE  – Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. W 
przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w pakiecie Premium pacjent pokrywa jedynie koszt 
konsultacji. Alergologia: immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta), Chirurgia ogólna: nacięcie ropnia, szycie 
rany, nacięcie żylaków odbytu, paznokieć wrastający, usunięcie paznokcia, usunięcie kleszcza; Dermatologia: biopsja diagnostyczna; 
Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, elektrokonizacja ginekologiczna (w znieczuleniu ogólnym), krioterapia nadżerek, 
nacięcie ropnia gruczołu Bartholina, wycinki ze sromu (do diagnostyki), wycięcie zmiany ze sromu (np: kłykciny); Laryngologia: 
płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, punkcja zatoki szczękowej, usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, 
gardła, założenie/usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: badanie autorefraktometrem, 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; 
Ortopedia: blokada dostawowa i okołostawowa, iniekcja dostawowa z lekiem (Diprophos/Depomedrol), iniekcja do stawu biodrowego, 
punkcja, opaska unieruchamiająca z założeniem (gips plastikowy), opatrunki, szycie rany, zdjęcie gipsu; Gabinet zabiegowy: dożylny 
wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne), inhalacje (z lekiem), opatrunki, pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi, 
szczepionka przeciw tężcowi, usunięcie szwów, wykonanie szczepienia. 
 
KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE:  w ramach abonamentu na  podstawie skierowania 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/, Czas trombinowy (TT) 
w osoczu, Fibrynogen, D-Dimery, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III; Analityka: Badanie ogólne moczu, Białko w dobowej zbiórce 
moczu, Glukoza w moczu, Liczba Addisa, Test ciążowy, Białko Benca-Jonesa, Kamień moczowy – analiza składu, Osmolalność w 
moczu, Osmolalność w surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.), Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA, 
Wykrywanie krwi utajonej w kale (met. Immunochemiczną), Badanie ogólne kału, Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu; 
Biochemia: Albumina w surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy,  Apolipoproteina A1(APO A1), 
Apolipoproteina B (APO B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, 
Ceruloplazmina, Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-
reaktywne (CRP) – ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza - pomiar glukometrem, Glukoza, Dehydrogenaza 
mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza kwaśna całkowita 
(ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej,  Fosfor 
nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Cholesterol 
HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza kreatynowa ( CK ), Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn., Koproporfiryny 
w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w moczu, Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w 
moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy Kwas 5-
hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w moczu ze 
zbiórki dobowej, Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Miedź w surowicy, Mioglobina, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik 
w surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Ołów we krwi, Odczyn Waaler – Rose, Potas w moczu ze zbiórki dobowej, Potas w 
surowicy Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Seromukoidy, Sód w surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa 
(ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST),Triglicerydy, Wapń całkowity w surowicy, Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej, 
Wapń w moczu, Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy; Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-przeciwciała odpornościowe Identyfikacja p/c 
odpornościowych/ potwierdzenie w RCKiK,  Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia – FTA, WR - 
Serologia kiły RPR/(VDRL), Mononukleoza (test lateksowy)  Diagnostyka chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3), Całkowita 
tyroksyna (T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c antytyreoglobulinowe 
(ATG),Tyreoglobulina, P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb); Hormony 
płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron, Testosteron, 
Kortyzol, Kortyzol w moczu, Estriol wolny, Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), Dehydroepiandrosteron (DHEA), Globulina 
wiążąca hormony płciowe (SHBG), Androstendion, Aldosteron (surowica), Wolny aldosteron w moczu, 17 - OH progesteron, 
Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH); Diagnostyka cukrzycy: 17 - hydroksysterydyw 
DZM, 17 - ketosterydy w DZM, Insulina, Hemoglobina glikowana (HbA1c), C – peptyd, P/c anty GAD (p/c p. dehydrogenazie 
glutaminowej,  Witamina D3 (25(OH)D3); Markery nowotworowe:  Antygen karcinoembrionalny (CEA),  CA 125,  CA 15 – 3, CA 19 – 
9, Alfa - fetoproteina (AFP), PSA całkowity, Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), PSA wolny, Antygen polipeptydowy swoisty (TPS); 
Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna; Osteoporoza:  Pyrylinks – D,  C tetopeptyd i kolagenu – ICTP, 
Osteokalcyna; Diagnostyka infekcji: Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella odczyn aglutynacyjny 
Wrighta, Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), Chlamydia 
pneumoniae p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgG,  Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV IgG widność, Cytomegalia - IgG (CMV 
IgG), Cytomegalia - IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM Bordetella pertussis, Krztusiec IgG Bordetella 
pertussis, Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), Mycoplasma pneumoniae p/c IgG, 
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,  Anty HAV total, Anty HAV IgMI, P/c anty HBc Total, P/c anty HBc IgM, P/c anty HBe, P/c anty HBs,  
P/c anty HCV,  Przeciwciała anty-Helicobacter pylori - anty H.pyl. (test jakościowy), Helicobacter pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 (HIV 
Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, P/c przeciwko Toxocara – canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c IgG, 
Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM; Pozostałe hormony: Gastryna, 
Homocysteina,  ACTH - hormon adrenokortykotropowy, Kalcytonina,  Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, Parathormon PTH; 
Bakteriologia: Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki – tlenowo, Nos - posiew tlenowy, Nos - posiew wymazu w kierunku S. 
aureus, Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Jama ustna - posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy 
zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe - posiew materiału tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen - z 
wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC - preparat/plwocina + posiew met. Konwencjonalna, Oko - posiew wymazu 
tlenowo, Oko - posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew / tlenowo + grzyby, Rana 
powierzchowna - posiew wymazu tlenowo, Rana głęboka - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki / wydzieliny / bioptaty - 
posiew tlenowo + beztlenowo, Wydzielina ropa - posiew tlenowo + bakterie, Dermatofity, Biocenoza pochwy - czystość, preparat, 
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), Badanie na 
obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z 
dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew z 
dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Posiew 
z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew z dróg 
moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Nasienie - posiew tlenowo + grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew, Neisseria 
gonorrheae - posiew (cewka moczowa), Neisseria gonorrheae - posiew (pochwa), Neisseria gonorrheae - posiew (szyjka macicy), 
Mykoplasmy, Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu, Mocz – posiew,  Kał ogólny - posiew / tlenowo, Kał 
ogólny - posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella Shigella - kał posiew, Yersinia - kał posiew, Wymaz z odbytu – 
posiew, Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, Adenowirusy – kał, Kał - badanie na nosicielstwo (jedno 
badanie/próbka), Krew - posiew tlenowo + beztlenowo (tylko na zlecenie lekarza), Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny - posiew 
beztlenowo, Posiew wymazu z powierzchni (zleca Zespół ds. Zakażeń), Posiew wymazu z powierzchni metodą odcisków (zleca Zespół 
ds. Zakażeń), Kontrola procesu sterylizacji - Sporal A (zleca PK, PO); Alergeny: Immunoglobulina IgE (całk.); ) Immunologia + 
autoimmunologia: C3 składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza,  Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza,  C1 inhibitor 
(czynność), Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, Czynnik 
reumatoidalny RF IgM, P/c antykardiolipinowe IgM, P/c antykardiolipinowe IgG,  Przeciwciała PANCA (MPO), P/c przeciwjądrowe 
(ANA),  P/c przeciw gliadynie IgA, P/c przeciw gliadynie IgG, P/c endomysialne IgG, P/c endomysialne IgA, P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinowe, gliadynowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw 



  

endomysium, retikulinie i gliadynie IgA, P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgA EmA,  Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), 
Przeciwciała mitochondrialne (AMA), P/c przeciw plemnikowe, P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA), P/c przeciw antycytrulinowe 
(aCCP), Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, IgG, P/c 
przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgM, Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, Przeciwciała przeciw dwuniciowemu 
DNA (dsDNA), P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM, P/c przeciw antyfosfolipidowe p/c IgG i IgM. 
 
KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA  – Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania 
diagnostyczne: Audiogram, Biopsji cienkoigłowa, Cytologia, ECHO serca, EEG – badanie czynności mózgu,, EKG spoczynkowe z 
opisem, ENG – badanie oczopląsu, Holter ciśnieniowy, Holter EKG, Gastroskopia, Histopatologia, Kolonoskopia, Mammografia, Pole 
widzenia, Próba wysiłkowa, Psychotechnika, Pulsoksymetr, Rektoskopia, Sigmoidoskopia, Spirometria, Spirometria z próbą 
rozkurczową, Testy alergologiczne – skórne, Tympanogram, Urografia; Rezonans magnetyczny (MR) standard: MR głowy, MR 
przysadki, MR oczodołów, MR twarzoczaszki, MR zatok, MR szyi, MR kręgosłupa, MR jamy brzusznej, MR miednicy mniejszej, MR 
stawu (kolanowego, barkowego, biodrowego), MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka, dłoni, 
stopy), MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia), MR małych kości (dłoni, stopy), MR tkanek miękkich wskazanej okolicy,  
Angio MR głowy, Angio MR innej okolicy anatomicznej, MR głowy z opcją dyfuzji (DWI); RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja),  RTG 
czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG 
oczodołów porównawcze (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 szyjnego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA - 
medycyna 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 przedramienia AP + 
bok, RTG nadgarstka AP + bok,– RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), 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 (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki 
osiowe, RTG obojczyków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostkowo-
obojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), 
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), 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 stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych 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); Scyntygrafia: scyntygrafia całego ciała jodem, scyntygrafia całego ciała (MIBI), 
scyntygrafia kości statyczna,  scyntygrafia mózgu, scyntygrafia nerek statyczna, scyntygrafia mikcyjna nerek, scyntygrafia nerek 
dynamiczna, scyntygrafia wątroby statyczna, scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia przytarczyc, scyntygrafia perfuzyjna serca 
spoczynkowa i po wysiłku fizycznym, scyntygrafia kości – badanie trójfazowe, scyntygrafia przewodu pokarmowego, scyntygrafia układu 
limfatycznego,  scyntygrafia receptorów dla somatostatyny, scyntygrafia ślinianek, scyntygrafia z galem 67; Tomografia komputerowa 
(CT) – standard: TK głowy, TK oczodołów, TK kości skroniowej (uszu), TK twarzoczaszki, TK zatok, TK krtani, nosogardła, TK szyi, TK 
kręgosłupa, TK klatki piersiowej, TK jamy brzusznej (wątroby, nerek, śledziony, trzustki, nadnercza, układu moczowego, prostaty), TK 
miednicy mniejszej, TK stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka), TK kości (ramienia, 
przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), TK rekonstrukcja 3D; USG standard: USG bioder, USG dłoni i nadgarstka, USG jamy 
brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. moczowego,  USG jąder, USG klatki piersiowej/jam opłucnowych, USG mięśni i tkanek miękkich 
wskazanej okolicy,  USG narządów rodnych, USG narządów rodnych transwaginalne, USG płodu rozszerzone (opcja 2D i 3D), USG 
płodu TA/TV (opcja 2D i 3D), USG prostaty przez powłoki brzuszne, USG przezciemiączkowe mózgu, USG stawów: barkowego, 
biodrowego, kolanowego, łokciowego, skokowego, USG sutków, USG ścięgno Achillesa, USG ślinianek, USG tarczycy, USG 
transrektalne,  USG układu moczowego, USG grupy węzłów chłonnych;; USG Doppler: USG Doppler tętnic kończyny dolnej/górnej, 
USG Doppler tętnic i żył kończyny dolnej/górnej, USG Doppler brzuszny - aorta i jej odgałęzienia, USG Doppler naczyń wątroby, USG 
Doppler tętnic i żył podobojczykowych, USG Doppler tętnic i żył szyjnych, USG Doppler tętnic nerkowych; Abonament medyczny 
zawiera również kontrasty, znieczulenia i nagrywanie badań (tomografia, rezonans, USG płodu). 
 
WIZYTY DOMOWE – Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej można zamawiać całodobowo 
dzwoniąc do Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie Zleceniobiorca nie posiada własnych oddziałów - poprzez kontakt z 
lokalnym partnerem Zleceniobiorcy). Wizyty domowe realizowane są ze wskazań medycznych. Są one zapewnione na obszarze 30 km 
od Centrum Warszawy i 25 km od Centrum Gdańska, Łodzi, Wrocławia, Poznania i  Krakowa . W innych miastach Polski wizyty 
domowe odbywają się w granicach administracyjnych miasta, w którym pacjent jest zgłoszony do stałej opieki medycznej. Tryb 
zamawiania i realizacji wizyt jest zgodny z zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych. 
 
SZCZEPIENIA  – W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt szczepionek 
przeciwko następującym chorobom: grypa, odra, świnka i różyczka, odkleszczowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, 
tężec i błonica, wirusowe zapalenie wątroby typu B. Do szczepień pacjenci kwalifikowani są przez lekarzy prowadzących. 
 
PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA – w ramach pakietu dostępne są następujące zabiegi: przegląd stomatologiczny co 6 
miesięcy, Pantomogram kompletny przeglądowy, Pantomogram połowa lewa, Pantomogram połowa prawa, Oczyszczenie zębów 
metodą ręczną u dzieci, Skaling – usunięcie złogów nazębnych, Skaling z piaskowaniem, Skaling z piaskowaniem i fluoryzacją, Skaling 
z piaskowaniem i fluoryzacją z aparatem stałym, Fluoryzacja kontaktowa – 1 ząb, Fluoryzacja, Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd 
lakiem szczelinowym za każdy ząb, Zabezpieczenie profilaktycznie bruzd lakiem (łącznie z opracowaniem bruzd), Instruktaż higieny 
jamy ustnej. 



  

DORAŹNA POMOC STOMATOLOGICZNA - W przypadkach nagłych dolegliwości bólowych lub urazu zęba można uzyskać pomoc 
obejmującą następujące czynności: Pantomogram połowa lewa – doraźna pomoc, Pantomogram połowa prawa – doraźna pomoc, RTG 
punktowe – okołowierzchołkowe - doraźna pomoc, Znieczulenie nasiękowe - doraźna pomoc, Znieczulenie międzywięzadłowe - 
doraźna pomoc, Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - doraźna pomoc, Trepanacja zęba - doraźna pomoc, Trepanacja zęba - 
doraźna pomoc, Ekstripacja\amputacja przyżyciowa miazgi - 1 kanał - doraźna pomoc, Opatrunek leczniczy - doraźna pomoc, 
Opatrunek chirurgiczny - doraźna pomoc, Zatamowanie krwawienia - doraźna pomoc, Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze 
znieczuleniem - doraźna pomoc, Usunięcie zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem  - doraźna pomoc, Usuniecie zęba mlecznego  z 
zresorbowanym korzeniem ze znieczuleniem  - doraźna pomoc, Usunięcie zęba mlecznego z niezresorbowanym korzeniem - ze 
znieczuleniem - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany ze 
szwem - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany z opracowaniem i szwem - doraźna pomoc, Chirurgiczne zaopatrzenie 
dużej rany ze szwem  - doraźna pomoc, Usunięcie fragmentu zęba (ze znieczuleniem) - doraźna pomoc, Usunięcie fragmentu zęba (ze 
znieczuleniem) - doraźna pomoc, Usunięcie  złamanego korzenia  bez dłutowania - ze znieczuleniem  - doraźna pomoc, Usunięcie 
korzeni z dłutowaniem   - doraźna pomoc, Nacięcie ropnia podśluzówkowego - doraźna pomoc, Nacięcie ropnia podokostnego, 
podskórnego - doraźna pomoc, Płukanie ropnia - doraźna pomoc, Płukanie suchego zębodołu i aplikacja leku - doraźna pomoc, 
Ponowne zacementowanie korony, mostu, licówki, wkładu KK - doraźna pomoc. 
 
REHABILITACJA - Rehabilitacja jest wykonywana na podstawie skierowania od lekarza. Każde spotkanie może obejmować do trzech 
zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min. Zakres rehabilitacji obejmuje następujące elementy: Fizykoterapia: 
galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne DD, prądy interferencyjne,  prądy TENS, prądy Treberta, prądy Kotza, 
elektrostymulacja, laseroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, krioterapia częściowa, ultradźwięki, fonoforeza ( ultradźwięki 
z lekiem); Kinezyterapia: ćwiczenia treningu funkcjonalnego:  ćw. bierne,  ćw. czynno-bierne, ćw. czynne w odciążeniu, ćw. czynne w 
odciążeniu z oporem, ćw. czynne wolne, ćw. samowspomagane, ćw. czynne z oporem, ćw. izometryczne, ćw. propriopcepcji, ćw. 
rozciągające (stretching), ćw. na przyrządach; kinezyterapia indywidualna dla dorosłych; kinezyterapia indywidualna metodą PNF; 
kinezyterapia indywidualna dzieci ( wady postawy); kinezyterapia neurologiczna dla dzieci metoda NDT Bobath; terapia manualna (wg 
Mc Kenzie, Kaltenborna-Evjenta, Muligana, Majtlanda, Cyriaxa, osteopatia, terapia tkanek miękkich, neuromobilizacje); szkoła bólu 
krzyża; instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu; Masaż - masaż częściowy ze wskazań leczniczych, Konsultacje specjalisty 
rehabilitacji. 
REHABILITACJA – 10 zabiegów w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 
 
HOSPITALIZACJA W SZPITALACH WŁASNYCH ENEL-MED  – W ramach abonamentu operowanym pacjentom zapewniamy usługę 
hospitalizacji w sali o podwyższonym standardzie. Koszt procedury medycznej, implantów i innych usług niezbędnych do wykonania 
operacji opłaca pacjent. 
 
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. 
 
ZNIŻKI W ODDZIAŁACH WŁASNYCH ENEL – MED – Osoby objęte programem posiadają zniżki: 25% na pozostałe badania 
laboratoryjne, 20% na program 24 h dla zdrowia, 15% na stomatologię zachowawczą, 10% na usługi z zakresu operacji i innych nie 
zawartych w pakietach. 
Zniżki nie obejmują implantów oraz materiałów użytych do zabiegów z zakresu ortodoncji, protetyki, implantologii i medycyny 
estetycznej oraz użytych podczas operacji i zabiegów. 
 
 

 
PAKIET SENIOR 

 

 
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 możliwość 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. 
 
KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE – Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy 
specjalistów bez konieczności uzyskania skierowań. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania 
diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje konsultacje 
następujących lekarzy: alergolog, anestezjolog, audiolog, chirurg naczyniowy, chirurg ogólny, chirurg onkolog, chirurg plastyk, 
dermatolog, diabetolog, dietetyk, endokrynolog, foniatra, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, internista, kardiolog, laryngolog, 
lekarz medycyny rodzinnej,  lekarz medycyny sportowej, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, proktolog, 
psychiatra – do 3 wizyt w roku, psycholog – wizyta pierwszorazowa, pulmonolog, reumatolog, urolog. Pacjent ma możliwość odbycia 
konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.  
 
ZABIEGI AMBULATORYJNE  - Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. W 
przypadku zabiegów wykraczających poza zakres konsultacji dostępnych w pakiecie Premium pacjent pokrywa jedynie koszt 
konsultacji. Alergologia: immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z lekiem pacjenta), Chirurgia ogólna: punkcja wycinków, szycie 
rany, chirurgiczne opatrzenie rany, nacięcie żylaków odbytu, paznokieć wrastający, usunięcie paznokcia, usunięcie kleszcza; 
Dermatologia: biopsja diagnostyczna; Ginekologia: elektrokoagulacja ginekologiczna, elektrokonizacja szyjki macicy, krioterapia 
nadżerek, nacięcie ropnia gruczołu Bartholina, wycinki ze sromu (do diagnostyki), wycięcie zmiany ze sromu (np: kłykciny); 
Laryngologia: płukanie uszu, przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek usznych, punkcja zatoki szczękowej, nacięcie ropnia, usunięcie 
ciała obcego z ucha, nosa, gardła, założenie/usunięcie przedniej tamponady nosa; Okulistyka: badanie autorefraktometrem, 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; Ortopedia: blokada dostawowa i okołostawowa, iniekcja dostawowa z lekiem 
(Diprophos/Depomedrol), iniekcja do stawu biodrowego, punkcja, opaska unieruchamiająca, opatrunki, szycie rany, założenie gipsu, 
zdjęcie gipsu; Gabinet zabiegowy: dożylny wlew kroplowy, iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne), inhalacje (z lekiem), opatrunki, 
pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi, zdjęcie szwów, wykonanie szczepienia. 
 

KOMPLEKSOWE BADANIA LABORATORYJNE: w ramach abonamentu na  podstawie skierowania 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/, Czas trombinowy 
(TT) w osoczu, Fibrynogen, D-Dimery, Ilościowe oznaczenie antytrombiny III; Analityka: Badanie ogólne moczu, Białko w dobowej 
zbiórce moczu, Glukoza w moczu, Liczba Addisa, Białko Benca-Jonesa, Kamień moczowy – analiza składu, Osmolalność w moczu, 
Osmolalność w surowicy, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.), Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA, 
Wykrywanie krwi utajonej w kale (met. Immunochemiczną), Badanie ogólne kału, Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu; 
Biochemia: Albumina w surowicy, Alfa 1 Antytrypsyna, Amylaza w moczu, Amylaza w surowicy,  Apolipoproteina A1(APO A1), 
Apolipoproteina B (APO B), ASO (test ilościowy), Białko całkowite, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia w surowicy, 
Ceruloplazmina,  Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Cholinoesteraza, Chlorki w surowicy, Cholesterol całkowity, Białko C-
reaktywne (CRP) – ilościowe, Cynk w surowicy, Protoporfiryna cynkowa, Glukoza - pomiar glukometrem, Glukoza, Dehydrogenaza 
mleczanowa (LDH), Erytropoetyna, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna, Fosfataza kwaśna całkowita 
(ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej,  Fosfor 
nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, Fruktozamina, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Cholesterol 
HDL w surowicy, Karbamazepina, Kinaza kreatynowa ( CK ), Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn., Koproporfiryny 
w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w moczu, Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kreatynina w surowicy, Kwas moczowy w 
moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM, Kwas walproinowy Kwas 5-
hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM, Kwasy żółciowe, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Lit, Magnez w moczu ze 
zbiórki dobowej, Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Miedź w surowicy, Mioglobina, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik 
w surowicy, Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Ołów we krwi, Odczyn Waaler – Rose, Potas w moczu ze zbiórki dobowej, Potas w 
surowicy Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram), Seromukoidy, Sód w surowicy, Troponina I, Aminotransferaza alaninowa 
(ALT), Aminotransferaza asparaginianowa (AST),Triglicerydy, Wapń całkowity w surowicy, Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej, 
Wapń w moczu, Wapń zjonizowany, Żelazo w surowicy; Serologia: Grupa krwi + Rh, Allo-przeciwciała odpornościowe Identyfikacja p/c 
odpornościowych / potwierdzenie w RCKiK,  Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), Serologia kiły - test potwierdzenia – FTA, 
Serologia kiły RPR / (VDRL), Mononukleoza (test lateksowy)  Diagnostyka chorób tarczycy: Całkowita trójjodotyronina (T3),  
Całkowita tyroksyna (T4), Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c 
antytyreoglobulinowe (ATG),Tyreoglobulina, P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH 
(TRAb); Hormony płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron, 
Testosteron, Kortyzol, Kortyzol w moczu, Estriol wolny, Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), Dehydroepiandrosteron 
(DHEA), Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG), Androstendion, Aldosteron (surowica), Wolny aldosteron w moczu, 17 - OH 
progesteron, Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total, Transferyna, Hormon wzrostu (hGH); Diagnostyka cukrzycy: 17 - 
hydroksysterydyw DZM, 17 - ketosterydy w DZM, Insulina, Hemoglobina glikowana (HbA1c), C – peptyd, P/c anty GAD (p/c p. 
dehydrogenazie glutaminowej,  Witamina (25(OH)D3); Markery nowotworowe:  Antygen karcinoembrionalny (CEA),  CA 125,  CA 15 – 
3, CA 19 – 9, Alfa - fetoproteina (AFP), PSA całkowity, Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), PSA wolny, Antygen polipeptydowy swoisty 
(TPS); Diagnostyka anemii: Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna; Osteoporoza:  Pyrylinks – D,  C tetopeptyd i kolagenu – ICTP, 
Osteokalcyna; Diagnostyka infekcji: Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Brucella odczyn aglutynacyjny 
Wrighta, Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD), Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), Chlamydia 
pneumoniae p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgG,  Chlamydia trachomatis p/c IgM, CMV IgG widność, Cytomegalia - IgG (CMV 
IgG), Cytomegalia - IgM (CMV IgM), Krztusiec IgA Bordetella pertussis, Krztusiec IgM Bordetella pertussis, Krztusiec IgG Bordetella 
pertussis, Listerioza, EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), Mycoplasma pneumoniae p/c IgG, 
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM,  Anty HAV total, Anty HAV IgMI, P/c anty HBc Total, P/c anty HBc IgM, P/c anty HBe, P/c anty HBs,  
P/c anty HCV, Helicobacter pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, P/c przeciwko 
Toxocara – canii, Toxo p/c IgA, Toxo p/c IgG avidity, Toxo p/c IgG, Toxo p/c IgM, Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG, 
Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM; Pozostałe hormony: Gastryna, Homocysteina,  ACTH - hormon adrenokortykotropowy, 
Kalcytonina,  Leptyna, Metoksykatecholaminy w DZM, Parathormon PTH; Bakteriologia: Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki – 
tlenowo, Nos - posiew tlenowy, Nos - posiew wymazu w kierunku S. aureus, Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby, Jama 
ustna - posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy zew.) - posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe - posiew 
materiału tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC - preparat 
/ plwocina + posiew met. Konwencjonalna, Oko - posiew wymazu tlenowo, Oko - posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa 
tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew / tlenowo + grzyby, Rana powierzchowna - posiew wymazu tlenowo, Rana głęboka - 
posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki / wydzieliny / bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo, Wydzielina ropa - posiew tlenowo 
+ bakterie, Dermatofity, Biocenoza pochwy - czystość, preparat, Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), 
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Posiew z dróg 
moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg 
moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z 
dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg 
moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Nasienie - posiew 
tlenowo + grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew,  Neisseria gonorrheae - posiew (cewka moczowa), Neisseria gonorrheae - posiew 
(pochwa), Neisseria gonorrheae - posiew (szyjka macicy), Mykoplasmy, Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen - z 
wymazu, Mocz – posiew,  Kał ogólny - posiew / tlenowo, Kał ogólny - posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella 
Shigella - kał posiew, Yersinia - kał posiew, Wymaz z odbytu – posiew, Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, 
Adenowirusy – kał, Kał - badanie na nosicielstwo (jedno badanie/próbka), Krew - posiew tlenowo + beztlenowo (tylko na zlecenie 
lekarza), Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny - posiew beztlenowo; Alergeny: Immunoglobulina IgE (całk.); ) 
Immunologia+autoimmunologia: C3 składnik dopełniacza, C4 składnik dopełniacza,  Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza,  C1 
inhibitor (czynność), Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, Czynnik 
reumatoidalny RF IgM, P/c antykardiolipinowe IgM, P/c antykardiolipinowe IgG,  Przeciwciała PANCA (MPO), P/c przeciwjądrowe 
(ANA),  P/c przeciw gliadynie IgA, P/c przeciw gliadynie IgG, P/c endomysialne IgG, P/c endomysialne IgA, P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinowe, gliadynowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgG+IgA EmA,  P-ciała przeciw 
endomysium, retikulinie i gliadynie IgA, P-ciała przeciw endomysium i retikulinowe IgA EmA,  Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2), 
Przeciwciała mitochondrialne (AMA), P/c przeciw plemnikowe, P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA), P/c przeciw antycytrulinowe 
(aCCP), Test LKM (autoimmunologiczne zap. wątroby - AIH), Mikroalbuminuria, P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, IgG, P/c 
przeciw keratynowe (AKA), Yersinia p/c IgM, Insulinopodobny czynnik IgF, Test ENA - 6 profil, P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG, P/c 



  

przeciw fosfatydyloserynie IgM, P/c przeciw antyfosfolipidowe p/c IgG i IgM. 
 

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA  – Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania 
diagnostyczne: Audiogram, Biopsja cienkoigłowa, Badanie mykologiczne, Cytologia, ECHO serca, EEG – badanie czynności mózgu,, 
EKG spoczynkowe z opisem, ENG – badanie oczopląsu, Holter ciśnieniowy, Holter EKG, Gastroskopia, Histopatologia, Kolonoskopia, 
Mammografia, Pole widzenia, Próba wysiłkowa, Psychotechnika, Pulsoksymetr, Rektoskopia, Sigmoidoskopia, Spirometria, Spirometria 
z próbą rozkurczową, Testy alergologiczne – skórne, Test Actim CRP, Tympanogram, Urografia; Rezonans magnetyczny (MR) 
standard: MR głowy, MR przysadki, MR oczodołów, MR twarzoczaszki, MR zatok, MR szyi, MR kręgosłupa, MR jamy brzusznej, MR 
miednicy mniejszej, MR stawu (kolanowego, barkowego, biodrowego), MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-
żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy), MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia), MR małych kości (dłoni, stopy), MR tkanek 
miękkich wskazanej okolicy,  MR śródpiersia, Angio MR głowy, Angio MR innej okolicy anatomicznej, Cholangio MR (MRCP), MR głowy 
z opcją dyfuzji (DWI), MR podst. głowy z opcją perfuzji (PWI), MR prostaty; RTG kostny: RTG czaszki (1 projekcja),  RTG czaszki AP + 
bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów 
porównawcze (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 szyjnego - skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA - 
medycyna 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 przedramienia AP + 
bok, RTG nadgarstka AP + bok,– RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach, RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje), 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 (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki 
osiowe, RTG obojczyków porównawcze, RTG obojczyka AP, RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostkowo-
obojczykowych (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), 
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), 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 stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawów kolanowych 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 AP + bok porównawcze,  RTG stawu skokowego 
(celowane na więzozrost), RTG stopy AP + bok, RTG stopy - skos/bok (1 projekcja), RTG stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp AP + 
bok (porównawcze), RTG kości piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze), RTG kości piętowych osiowe 
+ bok; Scyntygrafia: scyntygrafia całego ciała jodem, scyntygrafia całego ciała (MIBI), scyntygrafia kości statyczna,  scyntygrafia 
mózgu, scyntygrafia nerek statyczna, scyntygrafia mikcyjna nerek, scyntygrafia nerek dynamiczna, scyntygrafia wątroby statyczna, 
scyntygrafia tarczycy, scyntygrafia przytarczyc, scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym, scyntygrafia kości – 
badanie trójfazowe, scyntygrafia przewodu pokarmowego, scyntygrafia układu limfatycznego,  scyntygrafia receptorów dla 
somatostatyny, scyntygrafia ślinianek, scyntygrafia z galem 67; Tomografia komputerowa (CT) – standard: TK głowy, TK oczodołów, 
TK kości skroniowej (uszu), TK twarzoczaszki, TK zatok, TK krtani, nosogardła, TK szyi, TK kręgosłupa, TK klatki piersiowej, TK jamy 
brzusznej (wątroby, nerek, śledziony, trzustki, nadnercza, układu moczowego, prostaty), TK miednicy mniejszej, TK stawu (barkowego, 
łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka), TK kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), TK 
rekonstrukcja 3D; USG standard: USG bioder, USG dłoni i nadgarstka, USG jamy brzusznej, USG jamy brzusznej i ukł. moczowego,  
USG jąder, USG klatki piersiowej/jam opłucnowych, USG tkaniek miękkich wskazanej okolicy, USG mięśni i tkanek miękkich wskazanej 
okolicy,  USG miednicy mniejszej, USG nakłucie pod kontrolą, USG narządów rodnych, USG narządów rodnych transwaginalne, USG 
prostaty przez powłoki brzuszne, USG przezciemiączkowe mózgu, USG stawów: barkowego, biodrowego, kolanowego, łokciowego, 
skokowego, USG stawów wszystkie, USG sutków, USG ścięgno Achillesa, USG ślinianek, USG tarczycy, USG transrektalne,  USG 
układu moczowego, USG grupy węzłów chłonnych; USG Doppler: USG Doppler tętnic kończyny dolnej/górnej, USG Doppler tętnic i żył 
kończyny dolnej/górnej, USG Doppler brzuszny - aorta i jej odgałęzienia, USG Doppler naczyń wątroby, USG Doppler tętnic i żył 
podobojczykowych, USG Doppler tętnic i żył szyjnych, USG Doppler tętnic nerkowych; Abonament medyczny zawiera również 
kontrasty, znieczulenia i nagrywanie badań (tomografia, rezonans). 
 

SZCZEPIENIA – W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt szczepionek 
przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica. Do szczepień pacjenci 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 procedury medycznej, implantów i innych usług niezbędnych do wykonania 
operacji opłaca pacjent. 
 
ZNIŻKI W ODDZIAŁACH WŁASNYCH ENEL – MED – Osoby objęte programem posiadają zniżki: 25% na pozostałe badania 
laboratoryjne,  15% na profilaktykę i stomatologię zachowawczą, 10% na usługi z zakresu operacji i innych nie zawartych w pakietach. 
Zniżki nie obejmują implantów oraz materiałów użytych do zabiegów z zakresu ortodoncji, protetyki, implantologii i medycyny 
estetycznej oraz użytych podczas operacji i zabiegów. 
 
 
 
 
 

 
 



  

ZAŁĄCZNIK 3 
OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU ENEL-CARE 

 
Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych Osobom Uprawnionym, na 

poniższych warunkach: 
§ 1 

Zleceniobiorca zapewnia opiekę medyczną (w zakresie określonym przez Zleceniodawcę) Osobom Uprawnionym tj. 
pracownikom/współpracownikom Zleceniodawcy, członkom ich rodzin i partnerom życiowym w ramach następujących 
pakietów medycznych: 
Pakiet Indywidualny: pracownik/współpracownik 
Pakiet Rodzinny: członkowie rodziny pracownika/współpracownika tzn. współmałżonek/partner życiowy,  do ukończenia 
67 roku i dzieci do 18 roku życia, a także młodzież ucząca się do 26. roku życia, pozostający na utrzymaniu rodziców – 
jedno gospodarstwo domowe. 
Pakiet Kontynuacyjny: dzieci uprzednio korzystające z Pakietu Rodzinnego, które przestały spełniać przesłanki do 
objęcia ich opieką w ramach pakietu Rodzinnego; 
Pakiet Senior: rodzice pracownika/współpracownika, rodzice współmałżonka/partnera życiowego, bez względu na wiek, 
partner/ współmałżonek pow. 67 r. życia.  

§ 2 
Osoby Uprawnione są zobowiązane do odwoływania zarezerwowanych  wizyt lekarskich, w przypadku braku możliwości  
lub potrzeby skorzystania z  nich w umówionym terminie.  
Za wizytę odwołaną w terminie uznaje się odwołanie wizyty telefonicznie, poprzez sms-a, system on-line lub osobiście w 
recepcji nie później niż na 3 godziny przed terminem wizyty.  
Zleceniobiorca może domagać się od Zleceniodawcy podjęcia odpowiednich działań w stosunku do zgłoszonych Osób 
Uprawnionych, którzy nagminnie naruszają obowiązek odwoływania wizyt lekarskich włącznie z możliwością  wyłączenia 
przez Zleceniodawcę z  Listy Osób Uprawnionych.  

§ 3 
Zleceniobiorca może domagać się od Zleceniodawcy podjęcia odpowiednich działań w stosunku do zgłoszonych Osób 
Uprawnionych stwarzających przez swoje zachowanie szczególne zagrożenie dla personelu ENEL-MED, pacjentów 
ENEL-MED oraz zakłócających funkcjonowanie placówek ENEL-MED, włącznie z możliwością  wyłączenia przez 
Zleceniodawcę  z  Listy Osób Uprawnionych.  

§ 4 
Karty identyfikacyjne Programu Enel-Care są własnością Zleceniobiorcy i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 
W przypadku zagubienia karty przez Osobę Uprawnioną Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o tym 
Zleceniobiorcę. 

§ 5 
Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby usługi były realizowane profesjonalnie z dołożeniem należytej staranności. 
W sytuacjach wyjątkowych, takich jak: stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne lub zbrojne, rozruchy, zamieszki, 
bunt, rebelia, strajk, lokaut, powódź, pożar oraz inne klęski żywiołowe i siły wyższe; konieczność podporządkowania się 
prawu lokalnemu, wewnętrznemu, międzynarodowemu oraz postanowieniom i ograniczeniom władz, a także w innych 
nieprzewidywalnych zdarzeniach losowych mogących ograniczyć lub uniemożliwić świadczenie usług medycznych - 
Zleceniobiorca nie może ponosić odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu skutki. 

§ 6 
Koszty leczenia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą realizujących usługi na podstawie umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia, a także refundacji leków na podstawie recepty od lekarza Zleceniobiorcy 
uprawnionego do wystawiania recept refundowanych przez NFZ, w przypadku nieopłacenia aktualnie obowiązującego, 
powszechnego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ponosi pacjent. 

§ 7 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy pokrycia kosztów leczenia związanych z: chorobami psychicznymi, 
zespołami uzależnień, nowotworami złośliwymi i innymi chorobami rozrostowymi, nabytymi zespołami braku odporności, 
wrodzonymi wadami i chorobami, ciężką niewydolnością narządową oraz innymi chorobami przewlekłymi i następstw 
bezpośrednio z tych chorób wynikających. W wyżej wymienionych przypadkach ENEL-MED może wymagać od pacjenta 
poddania się badaniu lekarskiemu i przedstawienia dokumentacji medycznej w celu aktualnej oceny stanu jego zdrowia. 
Decyzja o kontynuacji  leczenia zależy od decyzji  Dyrektora Medycznego.  

§ 8 
Zleceniobiorca nie ponosi kosztów związanych z: operacjami plastycznymi, przeszczepami, korektą wad wrodzonych i 
nabytych, ciążą wysokiego ryzyka, patologią ciąży oraz hospitalizacją poporodową (powyżej 5 dni), diagnozowaniem i 
leczeniem niepłodności pierwotnej i wtórnej, usuwaniem ciąży, protezami i endoprotezami, leczeniem uszkodzeń 
powstałych w wyniku samookaleczenia lub próby samobójstwa, wyczynowego uprawiania sportu, aktywnością w 
grupach militarnych i paramilitarnych, usiłowaniem lub dokonaniem czynu zabronionego przez prawo; zespołami 
uzależnień, chorobami zakaźnymi, tropikalnymi i  wenerycznymi wymagającymi hospitalizacji, AIDS i chorobami 
związanymi z AIDS. 

§ 9 
Wszelkie zmiany w Ogólnych Warunkach Programu Enel-Care wymagają formy pisemnej. 
 

 
 
 



  

ZAŁĄCZNIK 4 
WYKAZ NARAŻEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY  

 
 
Zleceniodawca  oświadcza, że na dzień podpisania Umowy narażenia na stanowiskach pracy przedstawiają 
się jak poniżej: 

 
 
Typy stanowisk                          
występujących w firmie : 
Przykład: pracownik administracyjny, 
handlowiec, osoba decyzyjna, pracownik 
produkcyjny   kierowca itp.  

Ilość osób 
pracujących  
aktualnie na danym 
stanowisku 

Ilość badań do przeprowadzenia w 
najbliższych 12 miesiącach  

Wstępnych Okresowych  

        

        

        

        

        

 
 

  Typ stanowiska :  

L.p. Narażenia na stanowisku pracy 

Wstaw znak "+" 
przy zagrożeniu 
dot. danego 
stanowiska 

1 Zagrożenia związane z obsługą monitora ekranowego                                                                      

a poniżej 4 godzin   

b 4 godziny i powyżej 4 godzin   

2 Niekorzystne czynniki psychospołeczne   

a 
zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z 
odpowiedzialnością   

  
zagrożenia wynikające ze stałego,dużego dopływu informacji i gotowości do 
odpowiedzi   

  zagrożenia wynikające z narażenia życia   

3 Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej   

a prowadzenie pojazdu służbowego kat.B   

b  kierowca pojazdu samochodowego kat.C i D   

C obsługa wózka widłowego   

d 

inne ( obsługa maszyn z odsłoniętymi częściami wirującymi, suwnic, żurawi 
samojezdnych, praca przy pulpitach sterowniczych, obsługa ciężkiego sprzętu 
budowlanego, podnośników  i platform hydraulicznych, prace przy liniach 
napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia)   

  Praca z bronią   

e osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni   

F pracownicy ochrony fizycznej (praca z bronią) - wyrobienie licencji   

g pracownicy ochrony fizycznej (praca z bronią), którzy posiadają licencję   

4 Praca na wysokości    

a do 3 metrów   

b powyżej 3 metrów   

5  Praca  poniżej poziomu gruntu (doły, rowy, wykopy)   

a do 3 metrów   

b powyżej 3 metrów   

6 Praca fizyczna z wydatkiem energetycznym   

a kobiety do 1000 kcal   

b kobiety powyżej 1000bkcal   

c mężczyźni do 1500 kcal   

d mężczyźni powyżej 1500kcal.   

7 Praca w wymuszonej pozycji ciała   



  

8 Praca zmianowa   

a praca w porze nocnej   

9 Praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku głosowego   

10 Praca bez określonego czynnika ryzyka    

11 Czynniki fizyczne   

a Hałas   

b Pyły   

 
 

  Typ stanowiska :  

L.p. Narażenia na stanowisku pracy 

Wstaw znak "+" 
przy zagrożeniu 
dot. danego 
stanowiska 

1 Zagrożenia związane z obsługą monitora ekranowego                                                                      

a poniżej 4 godzin   

b 4 godziny i powyżej 4 godzin   

2 Niekorzystne czynniki psychospołeczne   

a 
zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z 
odpowiedzialnością   

  
zagrożenia wynikające ze stałego,dużego dopływu informacji i gotowości do 
odpowiedzi   

  zagrożenia wynikające z narażenia życia   

3 Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej   

a prowadzenie pojazdu służbowego kat.B   

b  kierowca pojazdu samochodowego kat.C i D   

c obsługa wózka widłowego   

d 

inne ( obsługa maszyn z odsłoniętymi częściami wirującymi, suwnic, żurawi 
samojezdnych, praca przy pulpitach sterowniczych, obsługa ciężkiego sprzętu 

budowlanego, podnośników  i platform hydraulicznych, prace przy liniach 
napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia)   

  Praca z bronią   

e osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni   

f pracownicy ochrony fizycznej (praca z bronią) - wyrobienie licencji   

g pracownicy ochrony fizycznej (praca z bronią), którzy posiadają licencję   

4 Praca na wysokości    

a do 3 metrów   

b powyżej 3 metrów   

5  Praca  poniżej poziomu gruntu (doły, rowy, wykopy)   
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d mężczyźni powyżej 1500kcal.   
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9 Praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku głosowego   

10 Praca bez określonego czynnika ryzyka    

11 Czynniki fizyczne   

a Hałas   

b Pyły   
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