ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA
Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

Pakiet VIP
INFOLINIA MEDYCZNA
Dostęp do infolinii od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:30 oraz w soboty w godz. 8:00-14:00
umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, dokonanie
rezerwacji terminów konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych i badań diagnostycznolaboratoryjnych.

OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO
Terapia w zakresie schorzeń internistycznych prowadzona zgodnie ze standardami postępowania
polskich i europejskich towarzystw naukowych m.in. w zakresie opieki nad Pacjentami ze
schorzeniami układu oddechowego (np. astma), układu sercowo-naczyniowego (np. nadciśnienie
tętnicze) i zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzyca).
 internista
 lekarz rodzinny
 pediatra

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Nielimitowany, bezpłatny dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów bez skierowania, pomoc w
nagłych zachorowaniach oraz leczenie chorób przewlekłych. Konsultacje specjalistyczne obejmują:
wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia
diagnozy i podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowanie leczenia.

 alergolog
 wykonywanie testów alergicznych metodą nakłuć
 odczulanie 661 300 700 napisz: pakiety@emc-sa.pl zobacz: www.esa.pl

 chirurg
 założenie i zmiana opatrunku
 zdejmowanie szwów skórnych
 usunięcie ciała obcego z powłok skórnych (np. kleszcza)
 leczenie oparzeń (w stanach umożliwiających leczenie ambulatoryjne)
 leczenie odmrożeń (w stanach umożliwiających leczenie ambulatoryjne)

 chirurg naczyniowy
 dermatolog
 kriochirurgia drobnych zmian skórnych








diabetolog
dietetyk – tylko dla Pakietu Indywidualnego
endokrynolog
endokrynolog dziecięcy – tylko dla Pakietu Indywidualnego
gastroenterolog
gastrolog dziecięcy

zadzwoń: 661 300 700

napisz: pakiety@emc-sa.pl

zobacz: www.emc-sa.pl

EMC Instytut Medyczny SA, ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław
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 ginekolog-onkolog – do konsultacji niezbędne są wcześniejsze badania specjalistyczne
 ginekolog-położnik
 prowadzenie ciąży prawidłowej
 pobieranie materiałów do badań cytologicznych i mikrobiologicznych






hepatolog
kardiolog
kardiolog dziecięcy
laryngolog
 płukanie uszu, nosa
 usunięcie woskowiny z przewodów słuchowych zewnętrznych
 przedmuchiwanie trąbki słuchowej
 usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła
 opatrunek uszny z lekiem
 postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa
 pobranie wymazów z dróg oddechowych
 lekarz medycyny sportowej – konsultacja bez wystawiania zaświadczeń, dla Pakietu
Indywidualnego
 lekarz rehabilitacji
 logopeda – 5 razy w roku
 nefrolog
 neurolog
 okulista
 komputerowe badanie wzroku
 badanie podstawowe ostrości wzroku
 dobór szkieł okularowych pomiar ciśnienia śródgałkowego
 usuwanie ciała obcego z oka
 płukanie dróg łzowych
 badanie dna oka
 onkolog
 usuwanie drobnych zmian skórnych
 ortopeda
 patrzenie drobnych urazów (skręcenia/zwichnięcia/złamania)
 założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego klasycznego/syntetycznego
 założenie temblaka
 unieruchomienie kończyn i stawów
 iniekcje odstawowe i okołostawowe
 punkcja stawu
 poradnia preluksacyjna
 USG bioderek
 proktolog
 psycholog – 5 razy w roku

zadzwoń: 661 300 700
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 pulmonolog
 reumatolog
 urolog
 zakładanie cewników – tylko dla Pakietu Indywidulanego

DIAGNOSTYKA
Badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane na zlecenie lekarza
prowadzącego lub innego specjalisty EMC.

 badania laboratoryjne: zakres kompleksowy
 hematologia
 analityka ogólna
 chemia kliniczna
 diagnostyka: miażdżycy, chorób tarczycy, anemii, cukrzycy,
 osteoporozy, WZW z wyłączeniem technik PCR, infekcji
 badania serologiczne
 bakteriologia
 serologia grup krwi
 markery nowotworowe (wszystkie)
 alergie: IgE całkowite, IgE pojedyncze
 hormony
 immunoglobuliny

 badania obrazowe
 rezonans magnetyczny
 tomografia komputerowa
 USG: pełny zakres (USG ginekologiczne głowicą endovaginalną, USG ginekologiczne

przezbrzuszne, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG serca, USG mózgowia
(przezciemiączkowe), USG zmian skórnych, USG układu moczowego, prostaty, USG
moszny/jąder, USG szyi, USG stawów, USG tarczycy, USG bioderek, USG ślinianek,
USG węzłów chłonnych)
 USG Doppler: pełny zakres (USG Doppler tętnic dogłowowych, USG Doppler tętnic
kończyn dolnych, USG Doppler żył kończyn dolnych, USG Doppler tętnic nerkowych,
USG Doppler układu wrotnego, USG serca z Dopplerem)
 RTG: pełny zakres (bez użycia kontrastu)
 Mammografia
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 inne: gastroskopia, kolonoskopia, EKG spoczynkowe i wysiłkowe, 24h Holter EKG, 24h
Holter RR, spirometria, audiometria, cytologia, biopsja cienkoigłowa (tarczycy, piersi, zmian
powierzchownych)

USŁUGI AMBULATORYJNE – konsultacyjne
Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas
właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach
ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu
konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu.

GABINET ZABIEGOWY – czynności pielęgniarskie
 iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne
 zmiana opatrunku
 podłączenie kroplówki (wlew dożylny)
 nebulizacja (terapia inhalacyjna)
 pomiar ciśnienia
 pomiar wzrostu i wagi ciała
zadzwoń: 661 300 700 napisz: pakiety@emc-sa.pl zobacz: www.emc-sa.pl

AMBULATORYJNA REHABILITACJA MEDYCZNA
Wymagane skierowanie od lekarza EMC.
 fizykoterapia – 50 zabiegów w ciągu roku, dla Pakietu Indywidualnego
 fizykoterapia – 30 zabiegów w ciągu roku, dla Pakietu Firmowego
 masaż klasyczny całościowy – cykl 10 zabiegów w ciągu roku, dla Pakietu Indywidualnego
 masaż klasyczny całościowy – cykl 5 zabiegów w ciągu roku, dla Pakietu Firmowego
 gimnastyka korekcyjna – cykl 10 spotkań bezpłatnie 1 raz w roku

WIZYTY DOMOWE
Z wyłączeniem stanów nagłych i stanów zagrożenia życia.
 polegają na udzielaniu konsultacji lekarskich przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 w domu lub w miejscu pracy osoby uprawnionej czas oczekiwania na realizacje wizyty: do 5
godzin od momentu zgłoszenia

24h TRANSPORT MEDYCZNY
W granicach miasta Wrocławia. Transport specjalistyczny w asyście ratownika medycznego do
placówki medycznej i/lub z placówki medycznej do domu pacjenta; usługa realizowana ze wskazań
medycznych pacjentom, których stan nie zagraża zdrowiu lub życiu.
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COROCZNY BILANS STANU ZDROWIA
 usługa świadczona od poniedziałku do piątku
 konsultacja internistyczna i badania diagnostyczne dobierane wg płci, wieku i czynników
ryzyka

USŁUGI STOMATOLOGICZNE



bezpłatny przegląd stomatologiczny – 2 razy w roku
usunięcie kamienia nazębnego – 1 raz w roku

SZCZEPIENIE OCHRONNE PRZECIW GRYPIE
zadzwoń: 661 300 700 napisz: pakiety@emc-sa.pl zobacz: www.emc-sa.pl

RABATY NA DODATKOWE USŁUGI MEDYCZNE














100% USG dowolne dla dziecka – 1 raz w roku, dla Pakietu Indywidualnego
100% USG jamy brzusznej dla dziecka – 1 raz w roku, dla Pakietu Indywidualnego
50 % ambulatoryjna rehabilitacja medyczna
15 % konsultacje specjalistyczne nie wchodzące w zakres pakietu
15 % ponadstandardowe usługi hotelowe w Szpitalu EuroMediCare
10 % szczepienia ochronne
10 % szczepienia dla dziecka – 1 raz w roku, dla Pakietu Indywidualnego
10 % zabiegi chirurgiczne
10 % stomatologia zachowawcza i chirurgiczna
10 % Szkoła Rodzenia
10 % Badanie Bezdechu Sennego
10 % Przegląd po 30 (kompleksowy przegląd medyczny)
10 % chirurgia plastyczna i estetyczna

Wersje PAKIETU VIP:
Indywidualny
Duet
Rodzinny

Klient
Klient i współmałżonek/partner/1 dziecko do 25 r.ż.
Klient i współmałżonek/partner + dzieci do 25 r.ż.

zadzwoń: 661 300 700

napisz: pakiety@emc-sa.pl
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460,00 PLN
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