PAKIET SREBRNY
CAŁODOBOWA LINIA MEDYCZNA
Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań – 24h
Infolinia Medyczna.
Pacjent może zarezerwować termin wizyty z dowolnego miejsca
Polski w Klinikach Medycznych na terenie całego kraju.
Konsultant Infolinii uzgadnia z pacjentem preferowany termin
i oddzwania do pacjenta z potwierdzeniem wizyty.
W dniu wizyty pacjent otrzymuje SMS przypominający
o terminie konsultacji lub badania. Całodobowa Infolinia
Medyczna, to również telefon alarmowy, pod którym przez całą
dobę dyżuruje personel medyczny, który udziela porad
w sytuacji wystąpienia problemu zdrowotnego, w razie potrzeby
zamawia wizytę domową. Każdy pacjent posiada kartę
identyfikacyjną S7Health, na której podany jest numer
całodobowej linii medycznej.

ZABIEGI AMBULATORYJNE
Zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi.
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 ze zniżką w wysokości 15% u Partnerów
Medycznych i 25% w Centrach Medycznych świadczeniobiorcy.
Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony
jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent
jest uprawniony w ramach abonamentu.
Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
•
•
•
•

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE – profilaktyczne szczepienie
raz w roku – z rabatem 20%. Usługa szczepienia obejmuje:
•
•
•

konsultację przed wykonaniem szczepienia
koszt szczepionki
wykonanie iniekcji

PROWADZENIE CIĄŻY
Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa położnika oraz badania diagnostyczne zgodne z zakresem usług
w posiadanym pakiecie.

•
•

założenie i zmiana prostego opatrunku nie
wymagającego opracowania chirurgicznego rany
pobranie wymazu i posiewu
usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych
w centrach własnych Zleceniobiorcy
usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza
centrami własnymi Zleceniobiorcy – klasyfikacja
przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy
zdejmowania szwów po porodzie).
znieczulenie miejscowe
usunięcie kleszcza

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa
przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej
koagulacja naczyń przegrody nosa
usunięcie ciała obcego z nosa, ucha
założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego
założenie/zmiana/usunięcie sączka
płukanie ucha/nosa
laryngoskopia pośrednia
pobranie wymazu/posiewu
założenie szwów
usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych
wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy
usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych
wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy
– kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza
donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

badanie dna oka
pomiar ciśnienia śródgałkowego
usunięcie ciała obcego z oka
badanie ostrości widzenia, pola widzenia, widzenia
przestrzennego
badanie autorefraktometrem
podanie leku do worka spojówkowego
płukanie worka spojówkowego
gonioskopia
pobranie wymazu/posiewu
adaptacja do ciemności
dobór okularów

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:
•
•
•
•
•
•
•

założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego
repozycja złamania (jeżeli standard przychodni
na to pozwala)
założenie/zmiana opatrunku
iniekcje dostawowe i okołostawowe
punkcja stawu – pobranie materiału do badań
założenie opaski elastycznej
założenie szyny/temblaka
założenie/dopasowanie ortezy lub stabilizatora

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:
•
•

dermatoskopia
pobranie wymazu/posiewu

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:
• pobranie cytologii
Uwaga: Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są
w ramach komplementarnej konsultacji, jeżeli dostępne są
w placówce. Materiały i środki medyczne, takie jak: gips
tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki,
plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne,
użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne.

PODSTAWOWA OPIEKA LEKARZY
SPECJALISTÓW
Pacjenci mają bezpośredni (bez skierowania od internisty)
i nielimitowany dostęp do lekarzy wybranych specjalizacji
lekarskich niezbędnych do zapewnienia prawidłowej opieki
medycznej.
Zakres konsultacji obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe,
skierowanie na badanie diagnostyczne w przypadku wskazań
medycznych, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania
do dalszego leczenia specjalistycznego.

LEKARZE PIERWSZEGO KONTAKTU:
•
•
•

internista
lekarz medycyny rodzinnej
pediatra

LEKARZE SPECJALIŚCI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alergolog
anestezjolog
chirurg ogólny
chirurg naczyniowy
chirurg onkolog
dermatolog
diabetolog
endokrynolog
gastroenterolog
ginekolog
hematolog
kardiolog
laryngolog
nefrolog
neurolog
neurochirurg
okulista
onkolog
ortopeda
proktolog
pulmonolog
reumatolog
radiolog
urolog

TESTY ALERGICZNE
Konsultacja alergologa, testy alergiczne oraz odczulanie
z lekiem pacjenta.

PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE I
DIAGNOSTYCZNE
Bezpłatne i nielimitowane badania laboratoryjne
oraz diagnostyczne zlecone przez lekarza.
BADANIA LABORATORYJNE
•
•
•
•
•
•
•

OB
morfologia krwi z rozmazem
badanie ogólne moczu
jonogram (sód i potas)
glukoza we krwi
żelazo we krwi
magnez we krwi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mocznik we krwi
kreatynina we krwi
cholesterol całkowity
trójglicerydy
bilirubina we krwi
białko we krwi
poziom AspAT oraz AlAT
poziom GGTP we krwi
poziom amylazy we krwi
poziom ASO
poziom APTT i PT we krwi
poziom fibrynogenu
cytologia ginekologiczna

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
•
•
•

•
•
•

RTG klatki piersiowej, kości i stawów, czaszki
zdjęcie przeglądowe narządów jamy brzusznej
USG jamy brzusznej, jąder, narządów rodnych, nerek,
pęcherza moczowego, piersi, płodu, prostaty – przez
powłoki brzuszne, ślinianek, tarczycy,
EKG spoczynkowe
spirometria
audiometria

Kontrast używany do badań diagnostycznych jest wliczony
w cenę pakietu.

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE W PLACÓWCE
Usługi pielęgniarskie na terenie Kliniki.
Personel pielęgniarski zapewnia następujące usługi dostępne
na terenie Kliniki:
•
•
•
•
•
•

iniekcja domięśniowa (lek pacjenta)
iniekcja dożylna (lek pacjenta)
kroplowy wlew dożylny (lek pacjenta)
opatrunek prosty
pomiar ciśnienia krwi
próby śródskórne

PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD STANU
ZDROWIA
Zakres badań jest ustalany po przeprowadzeniu wywiadu
przez lekarza. Usługa należy się bezpłatnie jeden raz na
24 miesiące. W przypadku, kiedy posiadacz pakietu wykonuje
przegląd zdrowia częściej, przysługuje mu zniżka w wysokości
50% wartości wykonanych badań.
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia może zostać wykonany
również dla członków rodziny posiadacza pakietu
(partner, dzieci, rodzice) z rabatem 30% od ceny Kliniki.

Usługa dostępna w miastach: Warszawa, Wrocław, Katowice,
Sosnowiec, Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański.

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA
Zabieg chirurgiczny, wykonany w posiadającej do tego formalne
uprawnienia placówce medycznej, przez wykwalifikowany
zespół lekarzy i pielęgniarek. Zabieg operacyjny jest procedurą
leczniczą, której przeprowadzenie zwykle związane jest
z przecięciem powłok ciała, a jego celem jest usunięcie
przyczyny choroby lub zamierzona zmiana warunków
anatomicznych.
Zabiegi chirurgiczne są przeprowadzane wyłącznie na zlecenie
lekarza. Nie są pokrywane koszty zabiegów planowych przez
pierwsze 6 miesięcy od momentu wykupienia lub rozszerzenia
pakietu.
WYKAZ ZABIEGÓW OBJĘTYCH ZAKRESEM USŁUG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

artroskopia
iniekcja dostawowa
jednostronna operacja palucha koślawego (hallux)
jednostronna operacja przepukliny pachwinowej
(+ siatka)
jednostronna operacja przepukliny udowej
operacja innych przepuklin przedniej ściany brzucha
korekcja palca młotkowatego
krioterapia ginekologiczna
laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej
endoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego
laparoskopowe usunięcie jajnika
artroskopowe usunięcie łąkotki stawu kolanowego
laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego
laparoskopowe usunięcie przydatków
endoskopowe wyłuszczenie mięśniaka
laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajnika
marsupializacja gruczołu Bartholin’a
nacięcie i drenaż skóry i tkanki podskórnej
nacięcie ropni gruczołu Bartholin’a
obustronna operacja palucha koślawego (halux)
obustronna operacja przepukliny pachwinowej
(+ siatka)
obustronna operacja przepukliny udowej
oczyszczenie paznokcia, łożyska paznokcia, wału
paznokciowego
odroczone szycie ścięgna ręki
operacja „palców trzaskających”
operacja kręczu szyi
operacja przepukliny pępkowej
operacja stawu obojczykowo-barkowego
operacja stulejki
operacja usunięcia jądra
operacja wodniaka osłonki pochwowej
operacja zatoki szczękowej
operacja żylaków powrózka nasiennego
operacyjne zaopatrzenie złamania ze stabilizacją

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

operacja szczeliny odbytu
opracowanie rany, oparzenia
plastyka przegrody nosowej
radykalne wycięcie zmiany skóry i tkanki podskórnej
+ badanie histopatologiczne
szycie rany (skóra i tkanka podskórna)
usunięcie ciała obcego z powłok ciała
usunięcie gradówki
usunięcie guzków krwawniczych odbytu met. Longo
usunięcie implantów z kości (śruby, płyty, gwoździe)
usunięcie kaletki (łokciowej, kolanowej)
usunięcie migdałków podniebiennych
usunięcie polipa szyjki macicy
usunięcie przetoki około okołoodbytniczej
usunięcie szwów
usunięcie ślinianki podżuchwowej
usunięcie torbieli galaretowatej (ganglion) – dołu
podkolanowego, nadgarstka lub innych
usunięcie torbieli lub zatoki lipoidalnej
usunięcie torbieli szyi
usunięcie wrastających paznokci
usunięcie żylaków podudzi, 1 kończyna
usunięcie żylaków podudzi - 2 kończyny
uwolnienie kanału nadgarstka
uwolnienie przykurczu Dupuytrien’a
wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholin’a
wytworzenie przetoki p. moczowego zestawem
"Cystofix"
zabieg rozszerzenia, kalibrowania cewki moczowej
zaopatrzenie złamania

Maksymalna łączna wartość dopłaty do zabiegów w ciągu
1 roku, 550 zł.

10% RABATU NA TRANSPORT MEDYCZNY NA
TERENIE CAŁEJ POLSKI
Zapewniamy transport medyczny na terenie całej Polski
z rabatem 10%, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
z pracownikiem Całodobowej Linii Medycznej, który uzna
konieczność transportu ze względu na wskazania lekarskie.

STOMATOLOGIA
Bezpłatnie: konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej
i planem leczenia, instruktaż higieny jamy ustnej.
Rabat 20% we własnych Klinikach Medycznych operatora
medycznego (Warszawa, Wrocław, Katowice, Sosnowiec,
Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański) na
stomatologię zachowawczą w tym:

•

leczenie ubytków próchniczych

•
•
•
•
•

leczenie kanałowe zębów
odbudowę zębów
suchy zębodół
dewitalizację, amputację i ekstyrpację miazgi
impregnację zębiny

DODATKOWO
15% rabatu na usługi medyczne: konsultacje lekarskie
i ambulatoryjną diagnostykę oferowane u Partnerów
Medycznych.
25% rabatu na usługi medyczne: konsultacje lekarskie
i ambulatoryjną diagnostykę oferowane w Klinikach
Medycznych operatora medycznego (Warszawa, Wrocław,
Katowice, Sosnowiec, Kraków, Poznań, Gdynia, Gdańsk,
Starogard Gdański).

S7Concierge

Nowość w zakresie abonamentu opieki medycznej S7Health!
Usługa: CONCIERGE freemium: w cenie abonamentu.
Concierge medyczny, a w nim:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

dedykowane leczenie chorób
zabiegi i operacje
leczenie stwardnienia rozsianego (SM)
leczenie za granicą
zarządzanie procesem leczenia
pomoc w finansowaniu leczenia

Zakres:
✓

*Prowizja

przyjęcie zgłoszenia* od pacjenta na:
- umówienie konsultacji lekarskiej: 50,00 zł
- organizację i logistykę leczenia: 500,00 zł
- umówienie konsultacji za granicą: 500,00 zł
za świadczenie/leczenie na poziomie 10% od rachunku/FV

pacjenta.

Jak to działa?*
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Przyjęcie zgłoszenia od pacjenta przez doradcę firmy
S7Concierge.
Zebranie informacji, przyjęcie dokumentacji
i określenie oczekiwań pacjenta.
Kontakt z kliniką/szpitalem i przekazanie informacji.
Określenie terminu przyjęcia do kliniki/szpitala.
Przekazanie ustalonych informacji pacjentowi.
Akceptacja logistyki świadczenia medycznego
przez pacjenta.
Przekazanie pacjenta klinice/ szpitalowi.
Rozliczenie z pacjentem.

*W

przypadku, kiedy usługa Concierga medycznego jest powiązana
z pakietem medycznym – podstawowe konsultacje i zakres pakietu
medycznego są wykorzystywane w pierwszej kolejności – usługi
Concierga medycznego dotyczą wyłącznie prowadzenia hospitalizacji,
bądź poszukiwania rozwiązania celem dalszych etapów
diagnostycznych, laboratoryjnych bądź obrazowych lub konsultacji
lekarskiej nie mieszczącej się w zakresie pakietu. Concierge medyczny
nie zajmuje się umawianiem Pacjentów na podstawowe konsultacje
medyczne bądź świadczenia mieszczące się w zakresie posiadanego
pakietu medycznego – obowiązuje kontakt z infolinią medyczną
S7Health.

Kontakt do zgłoszenia sprawy u Concierga medycznego:

S7Lex

Dostęp do profesjonalnych porad prawnych online
realizowanych przez wyspecjalizowane kancelarie.
Porada prawna udzielana jest za pośrednictwem platformy
lexnonstop.com (www.lexnonstop.com), która umożliwia
i organizuje kontakt klienta z realnym prawnikiem, radcą
prawnym lub adwokatem. Niezależnie od tego czego dotyczy
sprawa klient może zadać pytanie bezpośrednio w platformie.
Kiedy ekspert udzieli odpowiedzi porada zostanie przesłana na
skrzynkę mailową oraz pojawi się na koncie w serwisie.
Klient otrzymuje gwarancję umówionej ceny, a dzięki
zastosowaniu nowych technologii pełnowartościową poradę
otrzyma w korzystniejszej niż tradycyjnie cenie.
Zakres specjalizacji – ponad 30 dziedzinach prawa, między
innymi:
✓ prawo spadkowe
✓ prawo rodzinne
✓ prawo cywilne
✓ prawo pracy
✓ prawo karne
✓ prawo podatkowe
✓ prawo nieruchomości
✓ prawo cudzoziemców
✓ ochrona konsumentów
✓ windykacja długów
✓ świadczenie społeczne
Co to jest Lexnonstop.com?
To szybki dostęp do profesjonalnych porad prawnych online,
w rozsądnych cenach, realizowanych przez wyspecjalizowane
kancelarie.
Co gwarantujemy?
Porad w naszym systemie udzielają prawnicy
o udokumentowanym doświadczeniu.
Dlaczego warto?
Każdy swój problem skonsultujesz bez wychodzenia z domu.
Nasi prawnicy odpowiadają na pytania 24h, przez 7 dni
w tygodniu.
Co możesz w ramach tej usługi skonsultować?
Problemy firmowe, indywidualne, majątku i inne.
Jak to działa?
Wejdź na stronę www.lexnonstop.com, następnie w zakładce
‘zadaj pytanie’ opisz swój problem, w podsumowaniu aktywuj
kod, czekaj na odpowiedź od prawnika – nawet do 24h!

mailowo: info@s7concierge.pl
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego:
kontakt@lexnonstop.com

