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PAKIET PODSTAWOWY
•

Nowa przychodnia

•

Krótkie terminy oczekiwania na wizyty

•

Rejestracja on-line lub telefoniczna

•

SMS przypominający o wizycie

•

Podstawowa opieka medyczna w cenie 19 złotych za konsultację

•

Nielimitowane wizyty u specjalistów dostępne bez skierowania w
cenie 19 złotych za konsultację

•

Raz w roku podstawowe badania laboratoryjne bez skierowania

•

21 badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w pakiecie

•

Podstawowe badania obrazowe - RTG i USG

•

Ponad 30 zabiegów ambulatoryjnych i badań diagnostycznych

•

Rabat na zabiegi rehabilitacyjne

•

10% zniżki pozostałe usługi dostępne w Policlinica Centrum

•

Z limitem wieku 18-67 lat
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LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ - Konsultacje nielimitowane w
cenie 19 złotych za wizytę:

- Internista
- Lekarz rodzinny
LEKARZE SPECJALIŚCI - Konsultacje nielimitowane w cenie 19 złotych za wizytę,
nie wymagają skierowania od lekarza internisty:

-

Ginekolog
Laryngolog
Okulista
Chirurg ogólny
Ortopeda
Neurolog
Dermatolog
Diabetolog
Endokrynolog
Kardiolog
Urolog
Alergolog
Pulmonolog

ZABIEGI AMBULATORYJNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE - wykonywane bez limitu
na podstawie skierowania od lekarza Policlinica Centrum:
ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE I OGÓLNOLEKARSKIE:

-

Pobranie krwi do badania
Założenie wenflonu
Iniekcja dożylna, domięśniowa, podskórna na zlecenie lekarza
Wlew kroplowy w sytuacji doraźnej na zlecenie lekarza
Doustne podanie leku w sytuacji doraźnej na zlecenie lekarza
Pomiar temperatury ciała
Pomiar ciśnienia tętniczego
Pomiar masy ciała i wzrostu
Niechirurgiczne usunięcie kleszcza
Założenie/zmiana małego opatrunku
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ZABIEGI W RAMACH KONSULTACJI CHIRURGICZNEJ:

-

Niechirurgiczne usunięcie ciała obcego
Usunięcie szwów
Założenie/zmiana małego opatrunku
Niechirurgiczne usunięcie kleszcza

ZABIEGI W RAMACH KONSULTACJI LARYNGOLOGICZNEJ:

-

Laryngoskopia pośrednia
Płukanie ucha
Pędzlowanie gardła
Założenie/zmiana opatrunku laryngologicznego małego
Doraźne zaopatrzenie krwotoku z nosa
Usunięcie tamponady nosa
Usunięcie ciała obcego z nosa/ucha
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych

ZABIEGI W RAMACH KONSULTACJI OKULISTYCZNEJ:

-

Badanie dna oka
Usunięcie ciała obcego z oka
Badanie ostrości widzenia
Dobór szkieł korekcyjnych
Komputerowe badanie wzroku
Badanie widzenia przestrzennego
Podanie leku do worka spojówkowego
Płukanie kanalików łzowych

ZABIEGI W RAMACH KONSULTACJI GINEKOLOGICZNEJ:

- Pobranie cytologii
INNE:

- Ekg spoczynkowe bez opisu
- Ekg spoczynkowe z opisem
- Audiometria
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SZCZEPIENIE NA GRYPĘ I TĘŻEC - obejmuje konsultację lekarską przed
szczepieniem oraz iniekcję (bez kosztu szczepionki).

BADANIA LABORATORYJNE BEZ SKIEROWANIA raz podczas trwania umowy:

-

Morfologia z rozmazem automatycznym
Glukoza na czczo
Cholesterol całkowity
Badanie ogólne moczu
Cytologia szyjki macicy

BADANIA LABORATORYJNE wykonywane bez limitu na podstawie skierowania od
lekarza Policlinica Centrum:

-

Morfologia z rozmazem automatycznym
OB
INR
APTT
Sód
Potas
Chlorki
Żelazo
Cholesterol całkowity
Mocznik
Kreatynina
Glukoza
Test obciążenia glukozą
TSH
PSA
ALT
AST
Badanie ogólne moczu
Badanie ogólne kału
Posiew moczu z antybiogramem
Posiew kału
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BADANIA OBRAZOWE wykonywane bez limitu na podstawie skierowania od
lekarza Policlinica Centrum:

- USG jamy brzusznej
-

RTG zatok w jednej projekcji
RTG zatok PA i boczne
RTG oczodołów w dwóch projekcjach
RTG oczodołów (ciało obce)
RTG klatki piersiowej PA
RTG klatki piersiowej PA i bok
RTG jamy brzusznej na stojąco

ZNIŻKA NA ZABIEGI REHABILITACYJNE MED-REH W GDYNI - rabat w wysokości
10% na zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz 5% na zabiegi masażu/kinezyterapii/
terapii manualnej.

10% ZNIŻKI NA POZOSTAŁE USŁUGI OFEROWANE PRZEZ POLICLINICA CENTRUM
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