•
•
•

•

•
•
•

badania wstępne, okresowe, kontrolne;
badania ogólne lekarza uprawnionego do badań
profilaktycznych z wystawieniem orzeczenia
o zdolności do pracy na wybranym stanowisku;
konsultacje lekarzy specjalistów zlecone przez lekarza
uprawnionego do badań profilaktycznych, niezbędne
do wystawienia orzeczenia o zdolności do pracy na
wybranym stanowisku;
wykonywanie badań diagnostycznych zleconych
przez lekarza uprawnionego do badań
profilaktycznych niezbędnych do wystawienia
orzeczenia o zdolności do pracy na wybranym
stanowisku;
udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP
(limit 4);
wizytacja stanowisk pracy;
współpraca z działem BHP podczas opracowania
i aktualizowania skierowań medycyny pracy.

Pacjenci mają bezpośredni (bez skierowań od internisty)
i nielimitowany dostęp do lekarzy wymienionych poniżej
specjalizacji. Zakres konsultacji obejmuje: wywiad, badanie
przedmiotowe, skierowanie na badanie diagnostyczne
w przypadku wskazań medycznych, postawienie diagnozy,
leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego
oraz zabiegi ambulatoryjne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

internista
lekarz medycyny rodzinnej
pediatra
dermatolog-wenerolog
ginekolog
kardiolog
laryngolog
neurolog
okulista
urolog
lekarz dyżurny (internista, lekarz medycyny rodzinnej)

W przypadku gdy posiadaczem karty jest dziecko – specjaliści
dziecięcy wg. Pakietu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

alergolog
angiolog
anestezjolog
chirurg ogólny
chirurg naczyniowy
chirurg onkolog
chirurg plastyczny
diabetolog
endokrynolog
flebolog
foniatra-audiolog
gastroenterolog
geriatra
ginekolog onkologiczny
hematolog
hepatolog
hipertensjolog
immunolog
kardiochirurg
lekarz chorób zakaźnych
nefrolog
neurochirurg
onkolog
ortopeda-traumatolog
psychiatra – 4 razy w roku
pulmonolog
proktolog
lekarz rehabilitacji
reumatolog

W przypadku gdy posiadaczem karty jest dziecko – specjaliści
dziecięcy wg. Pakietu.

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

konsultację przed wykonaniem szczepienia
koszt szczepionki
wykonanie iniekcji

SZCZEPIENIE PRZECIW TĘŻCOWI – bezpłatne, profilaktyczne
szczepienie raz w roku. Usługa szczepienia obejmuje:
•
•
•

konsultację przed wykonaniem szczepienia
koszt szczepionki
wykonanie iniekcji

Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologapołożnika oraz badania diagnostyczne zgodne z zakresem usług
w posiadanym pakiecie.

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

OB,
morfologia krwi z rozmazem (krwinki białe z pełnym
różnicowaniem, krwinki czerwone, płytki krwi,
hematokryt),
badanie ogólne moczu,
poziom kwasu moczowego
jonogram (sód i potas),
glukoza,
żelazo,
magnez,
mocznik,
kreatynina,
cholesterol całkowity (TC),
cholesterol HDL-C,
cholesterol LDL-C,
trójglicerydy (TG),
lipidogram (TC, TG, HDL-C, LDL-C),
bilirubina,
białko,
AspAT (AST)
AlAT (ALT),
poziom GGTP,
poziom amylazy,
poziom ASO,
poziom APTT
PT
poziom fibrynogenu

W ramach pakietu Pacjent może jeden raz w roku wykonać
poniższe badania bez zlecenia od lekarza CM lub PM Polmed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

badanie ogólne moczu
morfologia krwi (krwinki białe z pełnym
różnicowaniem, krwinki czerwone, płytki krwi,
hematokryt)
cholesterol całkowity (TC)
HDL cholesterol (HDL-C)
LDL-cholesterol (LDL-C)
trójglicerydy (TG)
lipidogram (TC, TG, HDL-C, LDL-C)
glukoza
krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym
50g („0” i „60 min”)
krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym
75g („0” i „120 min”)
cytologia ginekologiczna

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bezpłatne i nielimitowane wykonywanie badań
diagnostycznych zleconych przez lekarza CM lub PM POLMED
w zakresie:

krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym
50 g („0” i „60 min”),
krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym
75 g („0” i „120 min”)

cytologia ginekologiczna
EKG spoczynkowe
spirometria
audiometria
RTG klatki piersiowej, kości i stawów, czaszki, zdjęcie
przeglądowe narządów jamy brzusznej
USG jamy brzusznej, ginekologiczno – położnicze (przez
powłoki brzuszne, transvaginalne)

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.
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 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.

Personel pielęgniarski zapewnia następujące usługi dostępne na
terenie placówki medycznej:
•
•
•
•
•
•
•

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

Rabat na pozostałe usługi medyczne dostępne we własnych
Centrach Medycznych POLMED – 15%

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 za granicą
zarządzanie procesem leczenia
pomoc w finansowaniu leczenia

Zakres:
✓ 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
*Prowizja

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:
mailowo: info@s7concierge.pl

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!
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego:
kontakt@lexnonstop.com

