Załącznik nr 2

PAKIET ROZSZERZONY
OFERTA INDYWIDUALNA

• Nowa przychodnia
• Krótkie terminy oczekiwania na wizyty
• Rejestracja on-line lub telefoniczna
• SMS przypominający o wizycie
• Podstawowa opieka medyczna
• Nielimitowane wizyty u specjalistów dostępne bez skierowania
• Wybrane badania laboratoryjne bez skierowania
• Badania laboratoryjne i mikrobiologiczne ze skierowaniem bez limitu
• Szeroki zakres badań obrazowych (USG, RTG)
• Tomografia komputerowa
• Szczepienie na grypę i tężec
• Zabiegi ambulatoryjne i badania diagnostyczne
• Przegląd stanu zdrowia
• Zniżka na zabiegi rehabilitacyjne
• 10% zniżki pozostałe usługi oferowane przez Policlinica Centrum
• Z limitem wieku 18-67 lat
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LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ:

- Internista
- Lekarz rodzinny
LEKARZE SPECJALIŚCI - Konsultacje nielimitowawane, nie wymagają skierowania
od lekarza internisty:

-

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

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

-

Pobranie krwi do badania
Pobranie wymazu
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 opatrunku małego
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ZABIEGI W RAMACH KONSULTACJI CHIRURGICZNEJ:

-

Niechirurgiczne usunięcie ciała obcego
Szycie rany do 1,5 cm
Usunięcie szwów
Założenie/zmiana opatrunku małego
Niechirurgiczne usunięcie kleszcza

ZABIEGI W RAMACH KONSULTACJI LARYNGOLOGICZNEJ:

-

Laryngoskopia pośrednia
Płukanie ucha
Tamponada ucha
Założenie opatrunku usznego z lekiem
Pędzlowanie gardła
Założenie/zmiana opatrunku laryngologicznego małego
Doraźne zaopatrzenie krwotoku z nosa
Założenie tamponady przedniej nosa
Usunięcie tamponady nosa
Powierzchowna koagulacja naczyń przegrody nosa
Donosowe podanie leku w sytuacji doraźnej
Usunięcie ciała obcego z nosa/ucha/gardła
Przedmuchiwanie trąbek słuchowych
Płukanie zatok

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
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ZABIEGI W RAMACH KONSULTACJI ORTOPEDYCZNEJ:
- Opatrzenie drobnych urazów (zwichnięcie/złamanie) z dopasowaniem drobnego
sprzętu ortopedycznego
- Założenie gipsu
- Zdjęcie gipsu

INNE:

-

Ekg spoczynkowe bez opisu
Ekg spoczynkowe z opisem
Holter EKG
Holter ciśnieniowy
ECHO serca
Spirometria
Dermatoskopia
Audiometria
Mammografia

SZCZEPIENIE NA GRYPĘ I TĘŻEC - obejmuje konsultację lekarską przed
szczepieniem, preparat oraz iniekcję.

BADANIA LABORATORYJNE BEZ SKIEROWANIA - raz w roku:

-

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

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

- Morfologia z rozmazem automatycznym
- Rozmaz ręczny
- Płytki krwi
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-

OB
INR
APTT
TT
D-dimery
Fibrynogen
CRP
Albuminy
Białko całkowite
Sód
Potas
Chlorki
Magnez
Wapń całkowity
Żelazo
TIBC
Cholesterol całkowity
HDL
LDL
Trójglicerydy
Lipidogram
Mocznik
Kwas moczowy
Kreatynina
Glukoza
Test obciążenia glukozą
Hemoglobina glikowana
Immunoglobulina IgE całkowita
Immunoglobulina IgG
Immunoglobulina IgA
Immunoglobulina IgM
TSH
fT3
fT4
Prolaktyna
Próby wątrobowe
ALT
AST
Amylaza
GGTP
Bilirubina całkowita
Beta-HCG
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-

PSA całkowite
PSA wolne
Kiła przesiewowa
ASO
RF
Hbs Antygen
Przeciwciała HCV
CMV IgG
CMV IgM
EBV test lateksowy
Toksoplazmoza IgG
Toksoplazmoza IgM
Badanie ogólne moczu
Badanie ogólne kału
Kał na krew utajoną
Kał na rota i adenowirusy
Posiew moczu z antybiogramem
Posiew kału
Posiew z gardła - badanie bakteriologiczne
Posiew z migdałka - badanie bakteriologiczne
Posiew z nosogardzieli - badanie bakteriologiczne
Posiew plwociny - badanie bakteriologiczne
Posiew z ucha - badanie bakteriologiczne
Posiew z pochwy - badanie bakteriologiczne
Posiew z pochwy GBS
Czystość pochwy
Wymaz z kanału szyjki macicy - badanie bakteriologiczne
Posiew z rany - badanie bakteriologiczne
Posiew z oka - badanie bakteriologiczne
Antybiogram

ULTRASONOGRAFIA - Bez limitu, wymagają skierowania od lekarza zatrudnionego
w Policlinica Centrum:

-

USG jamy brzusznej
USG układu moczowego
USG tarczycy
USG piersi
USG jąder
USG prostaty
USG ślinianek
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-

USG węzłów chłonnych
USG tkanek miękkich
USG ginekologiczne przezbrzuszne
USG ginekologiczne transwaginalne

RTG - Bez limitu. Wymagają skierowania od lekarza zatrudnionego w Policlinica
Centrum.

-

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
RTG czaski w 3 projekcjach
RTG kości twarzoczaszki
RTG nosa
RTG łuków jarzmowych
RTG siodła tureckiego
RTG ślinianek
RTG kanałów nerwu wzrokowego
RTG uszu met. Schullera
RTG uszu met. Stenversa
RTG żuchwy
RTG stawów skroniowo-żuchwowych
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 3 projekcjach
RTG kręgu szczytowego i obrotowego
RTG czynnościowe kręgosłupa
RTG kręgosłupa na stojąco
RTG kości ogonowej
RTG kręgosłupa celowane
RTG klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem
RTG RTG klatki piersiowej - szczyty
RTG klatki piersiowej - kąty
RTG mostka
RTG stawów mostkowo-obojczykowych
RTG obojczyka
RTG żeber
RTG łopatki
RTG stawu barkowego
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-

RTG stawów barkowych porównawcze
RTG stawów krzyżowo-biodrowych
RTG stawu biodrowego
RTG nadgarstka
RTG ręki
RTG palców dłoni
RTG palców stopy
RTG stawów biodrowych - dzieci
RTG klatki piersiowej - dzieci
RTG miednicy małej
RTG przedramienia
RTG ramienia
RTG stawu skokowego
RTG stawu łokciowego
RTG stawu kolanowego
RTG stawów kolanowych porównawcze
RTG podudzia
RTG uda
RTG pięty
RTG podudzia
RTG dłoni - wiek kostny
RTG rzepki
RTG osiowe rzepek - porównawczo

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - Wymagają skierowania od lekarza zatrudnionego
w Policlinica Centrum. Badanie limitowane - jeden raz w trakcie trwania umowy.
Nie obejmuje ceny kontrastu.

-

Tomografia komputerowa głowy
Tomografia komputerowa twarzoczaszki
Tomografia komputerowa szyi
Tomografia komputerowa krtani
Tomografia komputerowa klatki piersiowej
Tomografia komputerowa jamy brzusznej
Tomografia komputerowa miednicy małej
Tomografia komputerowa zatok
Tomografia komputerowa kręgosłupa - jeden odcinek
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PRZEGLĄD STANU ZDROWIA DLA KOBIET I MĘŻCZYZN - Raz w trakcie trwania
umowy.
Przegląd stanu zdrowia dla kobiet:

-

Konsultacja internisty
Konsultacja okulisty
Konsultacja ginekologa
USG jamy brzusznej
USG piersi/mammografia
USG ginekologiczne
RTG klatki piersiowej
Cytologia szyjki macicy
Morfologia
Kreatynina
Glukoza
Cholesterol całkowity
TSH
Badanie ogólne moczu
Kał na krew utajoną
EKG spoczynkowe

Przegląd stanu zdrowia dla mężczyzn:

-

Konsultacja internisty
Konsultacja okulisty
Konsultacja urologa
USG jamy brzusznej
USG prostaty
Morfologia
Kreatynina
Glukoza
Cholesterol całkowity
TSH
PSA
Badanie ogólne moczu
Kał na krew utajoną
EKG spoczynkowe
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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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