
Załącznik nr 1
PAKIET CLASSIC
I. 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 diagnostyczno - laboratoryjnych.

II. 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

III. Konsultacje specjalistyczne
Nielimitowany, bezpłatny dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów bez skierowania, pomoc
w nagłych zachorowaniach, leczenie chorób przewlekłych. Konsultacje specjalistyczne
obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do
postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowanie
leczenia.
● dermatolog (kriochirurgia drobnych zmian skórnych)
● ginekolog (pobieranie materiałów do badań cytologicznych i mikrobiologicznych)
● 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)

● 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)

● urolog (zakładanie cewników)
● ortopeda (opatrzenie drobnych urazów (skręcenia/zwichnięcia/złamania), założenie i

zdjęcie opatrunku gipsowego) klasycznego/syntetycznego, założenie temblaka,
unieruchomienie kończyn i stawów, iniekcje do stawowe i okołostawowe, punkcja
stawu

● 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)

● neurolog
● diabetolog
● dietetyk – 3 razy w roku



● gastroenterolog
● lekarz medycyny sportowej – 1 raz w roku, konsultacja bez wydawania zaświadczeń
● onkolog
● reumatolog

IV. Badania Diagnostyczne
Badania laboratoryjne – zakres podstawowy
hematologia i analityka ogólna
morfologia z rozmazem, re�kulocyty, OB, FAG-fosfataza alkaliczna granulocytów, mocz
analiza ogólna mocz mikroalbuminuria, aceton w moczu, albuminy ilościowo w moczu,
amylaza w moczu, białko Bence'a- Jones'a, łańcuchy lekkie kappa, łańcuchy lekkie lambda,
białko w moczu, chlorki w moczu, fosforany w moczu, glukoza w moczu, mocznik w moczu,
kreatynina w moczu, kwas moczowy w moczu, magnez w moczu, potas w moczu, sód w
moczu, wapń w moczu, kał na resztki pokarmowe, krew utajona w kale, test na obecność
lamblii (ELISA) w kale, kał na pasożyty, wymaz w kierunku owsików, kał badanie ogólne,
albuminy w PMR, białko w PMR, glukoza w płynie, kreatynina w płynie, mocznik w płynie
chemia kliniczna
ALAT (SGPT), ASPAT (SGOT), A-amylaza (diastaza AMY), cholinoesteraza (CHE),
dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza zasadowa (alkaliczna, ALP, AP), fosfataza
kwaśna (AcP), fosfataza sterczowa (AcP-P), kinaza kreatynowa (CK, CPK), g
glutamylotranspeptydaza (gamma-GT, GGTP), CKMB, troponina-T, lipaza, albumina, białko
całkowite, białko frakcje (elektroforeza, proteinogram), bilirubina całkowita, bilirubina
bezpośrednia (Bil-D), cholesterol całkowity (CHOL), cholesterol HDL, cholesterol LDL,
trójglicerydy (TG), lipidogram, glukoza, krzywa cukrowa, hemoglobina glikowana (HbA1c),
mocznik, kreatynina, GFR, kwas moczowy, chlorki, sód, potas, lit, wapń całkowity, magnez,
fosfor nieograniczony, TIBC, UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza), żelazo
diagnostyka chorób tarczycy
TSH, T3, T4, FT3, FT4, przeciwciała przeciw receptorom TSH, tyreoglobulina, anty-TG
(przeciwciał przeciw tyreoglobulinie), anty- TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie
tarczycowej)
diagnostyka anemii
OB, morfologia + rozmaz, żelazo, ferrytyna, transferyna, witamina B12
badania serologiczne
komórki LE, orozomukoid AAGP kwaśna glikoproteina, ceruloplazmina , ASO miano, RF
ilościowo, odczyn Waaler – Rose, CRP ilościowo, WR (RPR), odczyn FTA, odczyn FTA-ABS,
odczyn TPHA

2. Badania obrazowe
● USG: jamy brzusznej, piersi, tarczycy, prostaty, ginekologiczne
● RTG: klatki piersiowej i kręgosłupa

3. Inne:
● EKG spoczynkowe, spirometria
● audiometria, cytologia



V. 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.

VI. Gabinet zabiegowy
● iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne
● zmiana opatrunku
● podłączenie kroplówki (wlew dożylny)
● nebulizacja
● pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi ciała

VII. Usługi stomatologiczne
● przegląd stomatologiczny – 1 raz w roku

VIII. Rabaty
● 100% USG jamy brzusznej u dziecka – 1 raz w roku
● 15% ponadstandardowe usługi hotelowe w Szpitalu EuroMediCare
● 15% konsultacje specjalistyczne nie wchodzące w zakres pakietu
● 10% ambulatoryjna rehabilitacja medyczna
● 10% szczepienia ochronne
● 10% szczepienie dla dziecka
● 5% zabiegi chirurgiczne
● 5% Przegląd po 30 (Kompleksowy Przegląd Medyczny)
● 5% chirurgia estetyczna

PAKIET CLASSIC abonament miesięczny: Indywidualny – 160,00 PLN


