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TRANSPORT SANITARNY
Naszym pacjentom gwarantujemy transport sanitarny na zlecenie lekarskie na terenie całego kraju, jeś li
stan zdrowia uniemoż liwia skorzystanie z innych ś rodkó w transportu. Transport polega na przewiezieniu
z/do placó wki medycznej, gdy przewó z rozpoczyna się lub koń czy w promieniu 25 km od centrum miasta,
w któ rym ENEL-MED posiada własny oddział, a takż e w promieniu 30 km od Centrum Warszawy.
PODSTAWOWE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
W ramach abonamentu pacjent ma moż liwoś ć uzyskania porad lekarzy specjalistó w bez skierowań ,
zaró wno w przypadku specjalnoś ci dla dorosłych jak i dzieci.
Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badania diagnostyczne,
postawienie wstępnej diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego.
W ramach pakietu Basic zapewniamy nielimitowany dostęp w Oddziałach własnych oraz placó wkach
partnerskich ENEL-MED. do poniż szych specjalistó w:
•

dermatolog

•

neurolog

•

ginekolog

•

okulista

•

internista

•

pediatra

•

kardiolog

•

urolog

•

ortopeda

•

chirurg ogó lny

•

lekarz medycyny rodzinnej

W Centrum Medycznym ENEL-MED zatrudniamy tylko lekarzy o najwyż szym stopniu kompetencji.
Aż 95% naszej kadry posiada II stopień specjalizacji, co gwarantuje wysoki poziom wiedzy
i doś wiadczenia. Wszyscy lekarze przechodzą szereg szkoleń , ukierunkowanych na spełnianie wysokich
standardó w obsługi pacjentó w, obowiązujących w Centrum Medycznym ENEL-MED. Pacjent ma
moż liwoś ć odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyż szych specjalnoś ci na podstawie
skierowania od lekarza.

PROWADZENIE CIĄŻY
W Centrum Medycznym ENEL-MED, pacjentki, któ re spodziewają się dziecka, są objęte kompleksową
opieką medyczną w ramach usługi PROWADZENIE CIĄZ> Y.
Wszystkie badania i konsultacje są zgodne ze schematem prowadzenia ciąż y prawidłowej, zalecanym
przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.
Podczas wstępnej konsultacji, każ da przyszła mama otrzymuje od lekarza prowadzącego KARTĘ
PRZEBIEGU CIĄZ> Y, któ ra gwarantuje rekomendowany standard opieki medycznej. W karcie zawarte są
bowiem informacje o przebiegu ciąż y, wynikach badań , zrealizowanych konsultacjach. Dzięki temu,
w momencie przyjęcia do szpitala przyszła mama posiada dane, obrazujące przebieg całej ciąż y.
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W ramach pakietu Basic pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacjii podstawowych badań
laboratoryjnych zgodnych z zakresem pakietu.

ZABIEGI AMBULATORYJNE
Zabiegi ambulatoryjne są wykonywane ze wskazań medycznych przez lekarza lub pielęgniarkę podczas
wizyty konsultacyjnej lub po konsultacji w warunkach ambulatoryjnych.
W pakiecie Basic dostępny jest poniż szy zakres zabiegó w ambulatoryjnych.

Alergologia:
•

•

pobranie cytologii z szyjki macicy

immunoterapia – seria iniekcji
odczulających (z lekiem pacjenta)

Chirurgia:

Laryngologia:
•

paracenteza ( przebicie błony
bębenkowej)

•

cewnikowanie pęcherza moczowego

•

płukanie uszu

•

chirurgiczne opatrzenie rany

•

przedmuchiwanie i kateteryzacja

•

nacięcie ropnia

•

nacięcie ż ylakó w odbytu

•

usunięcie ciała obcego z ucha

•

szycie rany

•

usunięcie ciała obcego z nosa

•

paznokieć wrastający

•

usunięcie ciała obcego z gardła

•

pobranie wycinkó w

•

nacięcie ropnia

•

usunięcie cewnika

•

założ enie przedniej tamponady nosa

•

usunięcie kleszcza

•

usunięcie przedniej tamponady nosa

•

usunięcie paznokcia

•

zdjęcie szwó w po operacji

•

zmiana opatrunku po operacji

Dermatologia:

trąbek usznych

Okulistyka:
•

dobieranie soczewek kontaktowych

•

iniekcja podspojó wkowa

•

usunięcie ciała obcego z rogó wki
podanie leku do worka spojó wkowego

•

biopsja diagnostyczna

•

•

usunięcie kleszcza

•

Ginekologia:

Ortopedia:

•

elektrokoagulacja ginekologiczna

•

•

krioterapia nadż erek

iniekcja dostawowa z lekiem
(Diprophos/Depo-Medrol)
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•

iniekcja do stawu biodrowego

•

nastawienie złamania, zwichnięcia

•

opaska unieruchamiająca (gips

•

cewnikowanie pęcherza moczowego

plastikowy)

•

usunięcie cewnika

•

Urologia

opaska unieruchamiająca (gips
zwykły)

Gabinet zabiegowy:

•

opatrunki

•

doż ylny wlew kroplowy

•

punkcja

•

iniekcje (domięś niowe, doż ylne,

•

paznokieć wrastający

•

szycie rany powierzchniowej koń czyn

•

inhalacje

•

założ enie unieruchomienia

•

opatrunki

•

zdjęcie unieruchomienia

•

zdjęcie szwó w

•

wykonanie szczepienia

•

pomiar ciś nienia

•

pomiar wzrostu i wagi

Reumatologia:
•

podskó rne, ś ró dskó rne)

iniekcja dostawowa bez kosztu leku

Użycie do ww. zabiegów materiałów lub środków medycznych takich jak: bandaże, gips tradycyjny, gips plastikowy,
opatrunki, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i nici chirurgiczne jest dla pacjenta bezpłatne. W przypadku
użycia innych materiałów lub środków medycznych pacjent pokrywa ich koszt.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA INDYWIDUALNA
ENEL-MED, jako orędownik profilaktyki, rekomenduje regularną realizację prewencyjnej oceny stanu
zdrowia, któ ra zapobiega chorobom lub łagodzi skutki zachorowań .
W ramach profilaktyki indywidualnej dostosowanej do stanu zdrowia, obciąż eń rodzinnych lekarze
kierują pacjenta na badania dostosowane do potrzeb i wieku pacjenta. Badania zgodne z zakresem
pakietu posiadanego przez pacjenta są bezpłatne.
Dodatkowo w ramach pakietu Basic pacjent ma moż liwoś ć wykonania raz w roku bez skierowania od
lekarza podstawowych badań laboratoryjnych w Oddziałach własnych ENEL-MED. takich jak:
•

glukoza – badanie na czczo

•

cholesterol całkowity

•

badanie ogó lne moczu

•

morfologia z rozmazem
automatycznym
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PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE
W ramach abonamentu na podstawie skierowania od lekarza dostępne jest poniż szy zakres badań
laboratoryjnych.
Dla wygody pacjentów będących pod opieką lekarza spoza naszej placówki honorowane są
również skierowania zewnętrzne. Liczba wykonanych badań jest nielimitowana.
Hematologia i koagulologia:
•

Biochemia:

Morfologia z rozmazem

•

Albumina w surowicy

automatycznym

•

Amylaza w moczu

•

Morfologia z rozmazem ręcznym

•

Amylaza w surowicy

•

Odczyn Biernackiego

•

ASO (test iloś ciowy)

•

Oznaczanie odsetka retikulocytó w

•

Białko całkowite

•

Płytki krwi

•

Bilirubina całkowita w surowicy

•

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

•

Bilirubina poś rednia w surowicy

•

Czas protrombinowy (PT) /wskaź nik

•

Cholesterol całkowity

Quicka, INR/

•

Glukoza - pomiar glukometrem

•

Fibrynogen

•

Glukoza we krwi na czczo

•

Iloś ciowe oznaczenie antytrombiny III

•

Kreatynina w moczu

•

Kreatynina w moczu ze zbió rki

Analityka:
•

Badanie ogó lne moczu

•

Badanie ogó lne kału Białko w dobowej

dobowej
•

Kreatynina w surowicy

•

Kwas moczowy w moczu ze zbió rki
dobowej

zbió rce moczu

•

Kwas moczowy w surowicy

•

Glukoza w moczu

•

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

•

Liczba Addisa

•

Aminotransferaza asparaginianowa
(AST)

Bakteriologia:
•

•

Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji

Gó rne drogi oddechowe - gardło,
migdałki - tlenowo

•

Diagnostyka chorób tarczycy:

Mocz - posiew

Diagnostyka ginekologiczna:
•

Badanie cytologiczne wymazu z
pochwy
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PODSTAWOWOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Diagnostyka stanowi jedną z najważ niejszych dziedzin wspó łczesnej medycyny – dzięki zastosowaniu
specjalistycznego sprzętu diagnostycznego moż liwe jest wczesne wykrycie i wyleczenie wielu choró b.
Pacjent objęty opieką medyczną w ramach pakietu ma moż liwoś ć wykonania badania na podstawie
skierowania od lekarza. Dla wygody pacjentó w będących pod opieką lekarza spoza naszej placó wki
honorowane są ró wnież skierowania zewnętrzne.
W ramach pakietu Basic dostępne są poniż sze badania diagnostyczne:
•

Audiogram

•

RTG krtani

•

Badanie autorefrektometrem

•

RTG koś ci nosa

•

Badanie widzenia przestrzennego

•

RTG nosogardła

•

EKG spoczynkowe z opisem

•

RTG tarczycy

•

Gonioskopia

•

RTG celowane na poszczegó lny krąg

•

Krzywa dobowa ciś nienia

•

RTG kręgó w C1-C2 (celowane na ząb
obrotnika)

ś ró dgałkowego
•

Komputerowe bezkontaktowe badanie

•

RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok

ciś nienia gałkowego

•

RTG kręgosłupa szyjnego -

•

Spirometria

•

Spirometria z pró bą rozkurczową

•

Test Actim CRP

•

Tympanogram

•

Tonometria

•

RTG kostny:

•

RTG czaszki (1 projekcja)

•

RTG czaszki AP + bok

•

RTG twarzoczaszki

•

RTG podstawy czaszki

•

RTG potylicy wg Towna (wg Orleya)

•
•

czynnoś ciowe (2 projekcje)
•

RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2
projekcje)

•

RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1
projekcja)

•

RTG całego kręgosłupa szyjnego w
pozycji stojącej (skolioza) AP

•

RTG całego kręgosłupa szyjnego w
pozycji stojącej (skolioza) AP+bok

•

RTG klatki piersiowej AP/PA medycyna pracy

RTG zatok obocznych nosa

•

RTG klatki piersiowej AP/PA

RTG oczodołó w poró wnawcze (1

•

RTG klatki piersiowej - bok

projekcja)

•

RTG klatki piersiowej AP/PA + bok

•

RTG oczodołó w - 2 projekcje

•

RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z

•

RTG celowane na oczodó ł

•

RTG celowane na siodło tureckie

•

RTG kanału nerwu wzrokowego

•

RTG uszu wg Schillera (poró wnawcze)

•

RTG ż eber - skos

•

RTG stawó w skoroniowo-ż uchwowych

•

RTG ż eber AP/PA (1 projekcja)

•

RTG ż uchwy PA + skos

•

RTG ż eber L+P (2 projekcje)

•

RTG ż uchwy (1 projekcja)

•

RTG stawu barkowego AP

kontrastem
•

RTG klatki piersiowej celowane na
szczyty płuc
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•

RTG stawu barkowego osiowe

•

RTG stawu barkowego transtorakalne

•

RTG stawu barkowego AP + osiowe

•

RTG stawó w barkowych
(poró wnawcze)

•

•

RTG kręgosłupa lędź wiowego
czynnoś ciowe (2 projekcje)

•

RTG kręgosłupa lędź wiowego skosy (2
projekcje)

•

RTG kręgosłupa lędź wiowego
celowane L5 - S1

RTG stawó w barkowych AP + osiowe
(poró wnawcze)

•

RTG koś ci krzyż owej AP + bok

•

RTG koś ci ramiennej AP + bok

•

RTG koś ci ogonowej AP + bok

•

RTG stawu łokciowego AP + bok

•

RTG koś ci ogonowej - bok/AP (1

•

RTG stawó w łokciowych AP + bok

projekcja)

(poró wnawcze)

•

RTG stawó w krzyż owo-biodrowych PA

•

RTG przedramienia AP + bok

•

RTG stawó w krzyż owo-biodrowych

•

RTG nadgarstka AP + bok

•

RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach

•

RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje)

•

RTG nadgarstkó w AP (poró wnawcze)

•

RTG nadgarstkó w AP + bok

skosy (2 projekcje)
•

RTG przeglądowej jamy brzusznej (1
projekcja)

•

RTG jamy brzusznej celowane na
przeponę (1 projekcja)

(poró wnawcze)

•

RTG koś ci miednicy

•

RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja)

•

RTG stawu biodrowego AP

•

RTG ręki AP + skos

•

RTG stawu biodrowego osiowe

•

RTG rąk AP (poró wnawcze)

•

RTG stawu biodrowego AP + osiowe

•

RTG rąk AP + skos (poró wnawcze)

•

RTG stawó w biodrowych AP + osiowe

•

RTG palca ręki AP + bok

•

RTG łopatki AP + osiowe

•

RTG łopatki AP

•

RTG łopatki osiowe

•

RTG koś ci udowej AP + bok

•

RTG obojczykó w poró wnawcze

•

RTG stawu kolanowego AP + bok

•

RTG obojczyka AP

•

RTG stawó w kolanowych AP + bok

•

RTG mostka - bok

•

RTG mostka bok + skos

•

RTG stawó w mostkowoobojczykowych (1 projekcja)

•

RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok

•

RTG kręgosłupa piersiowolędź wiowego na stojąco AP (scolioza)

•

•

(poró wnawcze)
•

RTG stawó w biodrowych AP
(poró wnawcze)

(poró wnawcze)
•

RTG stawó w kolanowych AP + bok (na
stojąco)

•

RTG stawó w kolanowych AP/bok (1
projekcja)

•

RTG stawó w kolanowych tunelowe
(poró wnawcze)

•

RTG całych koń czyn dolnych

lędź wiowego na stojąco AP + bok

•

RTG rzepki osiowe

(scolioza)

•

RTG rzepki bok

RTG kręgosłupa lędź wiowego AP + bok

•

RTG rzepki AP/PA

•

RTG rzepki AP/PA+bok

RTG kręgosłupa piersiowo-
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•

RTG rzepki wg Merchanta

•

RTG rzepki L + P osiowe

•

RTG stawu skokowego (celowane na
więzozrost)

(poró wnawcze)

•

RTG stopy AP + bok

RTG rzepki 3 kąty poró wnawcze (3

•

RTG stopy - skos/bok (1 projekcja)

projekcje)

•

RTG stó p AP/bok (poró wnawcze)

•

RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje)

•

RTG stó p AP + bok (poró wnawcze)

•

RTG podudzia AP + bok

•

RTG palca stopy AP + bok

•

RTG stawu skokowego AP + bok

•

RTG koś ci piętowej (1 projekcja)

•

RTG stawu skokowego AP + bok

•

RTG koś ci piętowych osiowe + bok

poró wnawcze

•

RTG koś ci piętowych osiowe + bok

•

(poró wnawcze)

•

SZCZEPIENIA OCHRONNE
W ramach profilaktyki choró b zakaź nych wykonujemy szczepienia przeciwko:
•

grypie

•

tęż cowi i błonicy

Zaró wno koszt szczepionek, jak i ich wykonanie zostały wliczone w cenę pakietu. Dla grup pacjentó w od
15 osó b szczepienia moż emy wykonać w siedzibie firmy.

UBEZPIECZENIE ZAGRANICZNE
Wykupując abonament Enel-Care otrzymujecie Pań stwo kartę upoważ niającą do korzystania z ochrony
ubezpieczeniowej podczas pobytu poza granicami Polski i kraju rezydencji, waż ną przez cały okres
posiadania abonamentu. Ochronę gwarantuje firma ubezpieczeniowa wspó łpracująca z Centrum
Medycznym ENEL-MED.
KOSZTY LECZENIA i ASSISTANCE :
a

b

60.000 euro

KOSZTY LECZENIA
– koszty leczenia związane z zaostrzeniem choroby przewlekłej

do 5.000 euro

– leczenie stomatologiczne

do 150 Euro

– akcje poszukiwawcze prowadzone w górach lub na morzu

do 20% sumy ubezpieczenia

ASSISTANCE
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– całodobowy dyżur centrum alarmowego

do wysokości sumy ubezpieczenia

– transport ubezpieczonego do RP

do wysokości sumy ubezpieczenia

–

transport

zwłok

ubezpieczonego

do

RP

lub

pochówek

do wysokości sumy ubezpieczenia

za granicą
– pochówek za granicą

do 3000 Euro

– koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej ubezpieczonemu

do 100 Euro na dobę, maksymalnie

w podróży

10 dób

– powrót osób bliskich

do wysokości sumy ubezpieczenia

– organizacja i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby delegowanej na

do 1000 Euro

zastępstwo
– opieka nad niepełnoletnimi dziećmi

do wysokości sumy ubezpieczenia

– wizyta osoby bliskiej

do 100 Euro na dobę, maksymalnie
7 dób

– przekazywanie informacji
– dostarczenie leków

do wysokości sumy ubezpieczenia

– organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży

do 1000 Euro

– pomoc w razie utraty środków płatniczych, dokumentów, przy zablokowaniu

do wysokości sumy ubezpieczenia

konta
– pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnika i tłumacza

do 2000 Euro

– pożyczka na kaucję

do 2.000 Euro

– pomoc finansowa

do 500 Euro

– dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych

do wysokości sumy ubezpieczenia

– odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu

do wysokości sumy ubezpieczenia

– kierowca zastępczy

do wysokości sumy ubezpieczenia

– opóźnienie lotu

do 500 Euro

2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

50.000 Euro

3

BAGAŻ PODRÓŻNY

400 Euro

4

OPÓŹNIENIE BAGAŻU

300 Euro

4

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, w tym:

30.000 zł

a

ŚMIERĆ W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

20.000 zł

b

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU

20.000 zł
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OCHRONĄ OBJĘTE SĄ RÓWNIEŻ ZDARZENIA POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z REKREACYJNYM UPRAWIANIEM
NARCIARSTWA LUB SNOWBOARDU I REKREACYJNYM NURKOWANIEM

Powyż sze całoroczne ubezpieczenie dostępne przez 24h na dobę, jest zapewnione przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe AVIVA Commercial Union. Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona przez okres 90
dni podczas każ dorazowego wyjazdu.

RABATY NA POZOSTAŁE USŁUGI ŚWIADCZONE W ODDZIAŁACH ENEL-MED.
Dzięki wykupieniu pakietu Basic pracownik otrzymuje dostęp do programu rabatowego na usługi
medyczne nie zawarte w jego pakiecie.
25 % zniż ki na pozostałe konsultacje specjalistyczne
25 % na pozostałe badania laboratoryjne
30 % zniż ki na tomografię,
20 % zniż ki na program 24 h dla zdrowia
15 % zniż ki na rezonans magnetyczny
15 % zniż ki na profilaktykę i doraź ną pomoc stomatologiczną
15 % na stomatologię zachowawczą wypełnienia zębó w
10 % na usługi z zakresu rehabilitacji operacji i inne nie zawarte w pakietach
Zniż ka nie obejmuje kosztó w materiałó w i ś rodkó w medycznych uż ytych do badań diagnostycznych,
zabiegó w oraz operacji.

