
 
Zakres Świadczeń Zdrowotnych 

Wariant STANDARD 

Porada lekarska Porada lekarska zgodnie ze wskazaniami medycznymi obejmuje następujące 

czynności: 
- wywiad lekarski 

- badanie przedmiotowe 
- zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, 

- wystawienie recept na produkty lecznicze i wyroby medyczne, 
- wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy. 

Porady lekarskie realizowane bez konieczności posiadania skierowania. 

Opieka 
specjalistyczna 

Dostęp do lekarzy specjalistów w następujących poradniach: 
1. alergologiczna, 

2. chirurgiczna, 

3. dermatologiczna, 
4. diabetologiczna, 

5. endokrynologiczna, 
6. gastrologiczna, 

7. ginekologiczna, 
8. kardiologiczna, 

9. nefrologiczna, 

10. neurologiczna, 
11. okulistyczna, 

12. ortopedyczna, 
13. otolaryngologiczna, 

14. pulmonologiczna, 

15. reumatologiczna, 
16. urologiczna. 

W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych jest dziecko do 15 
roku życia dostęp do konsultacji specjalistycznych zależy od dostępności 
specjalisty dziecięcego u danego Świadczeniodawcy. 

Zabiegi 
ambulatoryjne 

 

Zabiegi wykonywane w ramach porady lekarskiej, z zastrzeżeniem, że istnieje 
wskazanie medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach 

ambulatoryjnych u danego świadczeniodawcy bez szkody dla Ubezpieczonego.   
1. Zabiegi pielęgniarskie: 

– iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne, 

– podłączenie wlewu kroplowego, 
– pobranie krwi. 

2. Zabiegi ogólnolekarskie: 
– zakładanie cewników, 

– pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych,  

– opatrzenie drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia, 
nieskomplikowane złamania), 

– usunięcia kleszcza. 
3. Zabiegi alergologiczne: 

– odczulanie**. 
4. Zabiegi chirurgiczne: 

– nacięcie ropnia, 

– leczenie wrośniętego paznokcia, 
– szycie rany, 

– zdjęcie szwów. 
5. Zabiegi ginekologiczne: 

– pobieranie materiałów do badań cytologicznych i mikrobiologicznych. 

6. Zabiegi okulistyczne: 
– badanie dna oka, 

– badanie ostrości widzenia, 
– badanie pola widzenia, 



 

– mierzenie ciśnienia śródgałkowego, 
– usunięcie ciała obcego z oka, 

– dobór szkieł korekcyjnych. 
7. Zabiegi ortopedyczne: 

– opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane 

złamania). 
8. Zabiegi otolaryngologiczne: 

– płukanie uszu, 
– przedmuchiwanie trąbki słuchowej, 

– usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła, 
– postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa, 

– opatrunek uszny z lekiem. 

9. Zabiegi urologiczne: 
– zakładanie cewników. 

Prowadzenie 
ciąży 

Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne 

konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo  
w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu, zgodnie z zakresem ubezpieczenia. 

Podstawowe 
/uzupełniające 

testy 
diagnostyczne 

Dostęp do następujących testów diagnostycznych*: 
1. badania biochemiczne krwi: 

albuminy, fosfataza alkaliczna (AP); 
2. badania z zakresu diagnostyki USG: 

USG tarczycy, USG piersi, USG macicy nieciężarnej i przydatków, USG macicy 
ciężarnej, USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne), USG miednicy 

małej, USG transwaginalne macicy i przydatków; 

3. posiewy i bakteriologia: 
posiew z rany; 

4. badania czynnościowe: 
spirometria; 

5. inne: 

badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy. 

Specjalistyczne 
testy 

diagnostyczne 

Dostęp do specjalistycznych testów diagnostycznych - ze zniżką w wysokości 
15% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy* 

(zniżka realizowana w placówkach wskazanych przez Świadczeniodawcę za 
pośrednictwem telefonicznej infolinii medycznej): 
1. badania biochemiczne: 

antygen swoisty dla stercza - PSA całkowite, ferrytyna, hemoglobina glikowana 
(HbA1C), transferyna; 

2. badania hormonalne: 

aldosteron, dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS), estradiol, hormon 
adrenokortykotropowy (ACTH), hormon folikulotropowy (FSH), hormon 

luteinizujący (LH), kortyzol, osteokalcyna, parathormon (PTH), progesteron, 
prolaktyna (PRL), testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina 

wolna (fT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (fT4); 
3. badania immunologiczne: 

immunoglobulina E całkowite (IgE), przeciwciała przeciw peroksydazie 

tarczycowej (ATPO), przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (ATG); 
4. badania wirusologiczne: 

antygen HBe, przeciwciała przeciw HBe, przeciwciała przeciw HCV, przeciwciała 
przeciw HIV, przeciwciała przeciw rubella/różyczka (IgG,IgM), przeciwciała 

przeciw toksoplazmoza gondii (IgG, IgM), przeciwciała przeciw mononukleozie 

zakaźnej/EBV (IgM);  
5. badania czynnościowe: 

EKG - pomiar całodobowy metodą Holtera, EKG - próba wysiłkowa, całodobowy 
pomiar ciśnienia tętniczego, EEG, EMG; 

6. badania endoskopowe (z możliwością wykonania badania 

histopatologicznego): 



 

rektoskopia, sigmoidoskopia, gastroskopia (z możliwością wykonania testu 
ureazowego); 

7. badania z zakresu diagnostyki USG (nie obejmuje badań 
ultrasonograficznych w technologii 4D): 

echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, szyi  

i kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne, USG stawów biodrowych  
i kolanowych; 

8. badania z zakresu diagnostyki obrazowej**: 
mammografia, rezonans magnetyczny (z wyłączeniem angiorezonansu), 

tomografia komputerowa (z wyłączeniem angiotomografii, tomografii spiralnej, 
kolonoskopii wirtualnej, tomografii 32-rzędowej i wyższej): głowy, zatok, 

oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej,  jamy brzusznej, 

miednicy, kręgosłupa - szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawu - 
biodrowego, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, 

stopy; urografia, wlew doodbytniczy; 
9. inne: 

audiometria, biopsja cienkoigłowa tarczycy, densytometria, skórne testy 

alergiczne. 

Opieka 

stomatologiczna 

1. Stomatologia zachowawcza - leczenie ze zniżką w wysokości 20% w stosunku 
do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy. 

2. Przegląd stomatologiczny - bezpłatnie raz w roku. 

Pomoc w 

nagłych 
przypadkach 

Dostęp do telefonicznej infolinii medycznej - całodobowo. 

* dostępne na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy 
** bez uwzględnienia kosztu kontrastu i materiałów medycznych 


