
 
Zakres Świadczeń Zdrowotnych 

Wariant INTRO 

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 

podstawowa 

Dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry - ze zniżką w wysokości 50% 

w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy. 

Opieka 
specjalistyczna 

Dostęp do lekarzy specjalistów w następujących poradniach - ze zniżką  
w wysokości 50% w stosunku do ceny usługi obowiązującej  

u Świadczeniodawcy: 
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. 

Podstawowe 
testy 

diagnostyczne 

Dostęp do następujących testów diagnostycznych - ze zniżką w wysokości 20% 
w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy*: 

1. badania hematologiczne: 

morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, 
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), płytki krwi, retikulocyty; 

2. badania serologiczne: 
HBs antygen, odczyn VDRL/USR/RPR, oznaczenie grupy krwi układu A, B, O, 

Rh(D) z oceną hemolizyn, przeciwciała przeciw HBs; 

3. badania układu krzepnięcia: 
czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), 

czas protrombinowy (PT), fibrynogen (FIBR); 
4. badania biochemiczne krwi: 

albuminy, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa 
(AST), amylaza, białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), bilirubina 

bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki (CI), cholesterol całkowity, cholesterol 

HDL, cholesterol LDL, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza alkaliczna 
(AP), fosfataza kwaśna całkowita, fosfataza sterczowa, 

gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, 
kreatynina, kwas moczowy, mocznik, potas (K), proteinogram, stężenie 

transferazy, sód (Na), test obciążenia glukozą, triglicerydy, wapń całkowity (Ca), 

żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC), żelazo (Fe);  
5. badania moczu:  

amylaza w moczu, badanie ogólne moczu (profil), białko w moczu, glukoza  
w moczu, kreatynina w moczu, wapń w moczu; 



6. badania kału: 

badanie ogólne kału, krew utajona w kale, pasożyty/jaja pasożytów w kale; 
7. badania czynnościowe: 

EKG spoczynkowe, spirometria; 
8. badania z zakresu diagnostyki USG: 

USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne), USG macicy nieciężarnej  

i przydatków, USG macicy ciężarnej, USG transwaginalne macicy i przydatków, 
USG miednicy małej, USG piersi, USG przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni 

zaotrzewnowej, USG tarczycy; 
9. posiewy i bakteriologia: 

posiew moczu z antybiogramem, posiew kału ogólny, posiew kału w kierunku 
Salmonella – Shigella, posiew z gardła, posiew z rany; 

10.  badania immunologiczne: 

antystreptolizyna O (ASO), odczyn Waalera-Rosego; 
11.  badania hormonalne: 

hormon tyreotropowy (TSH); 
12. inne: 

badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy. 

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. 

* na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy 


