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Załącznik nr 1 - KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH  

OWZ/6/2108/NG/4 

 
1. Niniejszy Katalog Usług Medycznych określa usługi medyczne w wybranym wariancie ubezpieczenia przysługujące Ubezpieczonym i zasady ich świadczenia. 
2. Ubezpieczający we wniosku ubezpieczeniowym wskazuje wybrane warianty podstawowego i dodatkowego zakresu ubezpieczenia. 
3. Jeżeli dana usługa medyczna przysługuje Ubezpieczonemu bez limitów ilościowych została oznaczona „tak”, w przeciwnym wypadku usługa nie przysługuje 

lub przysługuje w określonej liczbie w 1 roku ochrony lub z tytułu określonego stanu zdrowia/zdarzenia np. po nieszczęśliwym wypadku. 
4. Jeżeli Ubezpieczonemu przysługuje limitowana liczba usług medycznych przy danej usłudze podano ilość przysługujących usług w 1 roku ochrony. 
5. Przy danej usłudze lub grupie usług podano informację, czy są wymagane skierowania lekarskie na wykonanie danego zabiegu diagnostycznego,  leczniczego, 

rehabilitacyjnego lub badania diagnostycznego. Jeżeli w kolumnie „uwagi” dana usługa jest oznaczona jako „S” – oznacza to, że jest wymagane skierowanie 
lekarza leczącego na wykonanie danej usługi. 

6. Centrum Umawiania Wizyt przed zorganizowaniem usługi wymagającej skierowania może wystąpić do Ubezpieczonego o przesłanie kopii (skanu) 
skierowania. Brak przesłania skierowania po wystąpieniu Towarzystwa zostanie potraktowany jako spełnienie zapisu § 5 ust. 2 OWU, tj. uznanie, że dana 
usługa medyczna jest nieuzasadniona z medycznego punktu widzenia. 

7. Badania USG z zakresu „PROWADZENIE CIĄŻY” są przeprowadzane zgodnie z Rekomendacjami Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej ciąży o przebiegu prawidłowym – 2015 r. – badania obejmują ocenę markerów 
ultrasonograficznych aberracji chromosomowych, nie obejmują markerów biochemicznych, ani diagnostyki inwazyjnej. 

8. W związku z rozwojem technologii Towarzystwo nie gwarantuje we wszystkich lokalizacjach, placówkach medycznych metod i sposobów wykonania badania, 
które nie są powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP. 
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1 Podstawowy zakres ubezpieczenia  

1.1 Świadczenia z zakresu leczenia ambulatoryjnego 

Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Centrum Umawiania Wizyt  
58 770 36 92 lub 801 005 777 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

24 h Informacyjna Infolinia Medyczna  
za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt lub 
bezpośrednio 22 563 12 55 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

on –line’owe Konto Klienta  tak tak tak tak tak tak tak tak  

sms’owe lub e-mailowe potwierdzanie terminów 
usług 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

OPIEKA PODSTAWOWA          

INTERNISTA/MEDYCYNA RODZINNA          

Konsultacja lekarza internisty tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza rodzinnego tak tak tak tak tak tak tak tak  

Porada recepturowa  - wystawienie recepty bez 
konsultacji lekarskiej) 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

PEDIATRIA          

Konsultacja pediatry w gabinecie dzieci chorych tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja pediatry w gabinecie dzieci zdrowych tak tak tak tak tak tak tak tak  

Porada recepturowa  - wystawienie recepty bez 
konsultacji lekarskiej) 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE          

Iniekcja domięśniowa tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Iniekcja dożylna tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Iniekcja podskórna tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Pobranie krwi tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Podanie wlewu kroplowego - bez kosztu leku tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi tak tak tak tak tak tak tak tak  

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE          

ALERGOLOGIA          

Konsultacja lekarza alergologa     tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza alergologa dziecięcego     tak tak tak tak  

ANDROLOGIA          

Konsultacja lekarza androloga       tak tak  

ANESTEZJOLOGIA          

Konsultacja lekarza anestezjologa     tak tak tak tak  

ANGIOLOGIA          

Konsultacja lekarza angiologa        tak  

CHIRURGIA          

Konsultacja lekarza chirurga tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza chirurga dziecięcego tak tak tak tak tak tak tak tak  

CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ          

Konsultacja lekarza torakochirurga        tak  

CHIRURGIA NACZYNIOWA          

Konsultacja lekarza chirurga naczyniowego     tak tak tak tak  

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA          

Konsultacja lekarza chirurga onkologa     tak tak tak tak  

CHOROBY ZAKAŹNE          
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Konsultacja lekarza chorób zakaźnych     tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza medycyny tropikalnej     tak tak tak tak  

DERMATOLOGIA          

Konsultacja lekarza dermatologa i wenerologa tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza dermatologa dziecięcego tak tak tak tak tak tak tak tak  

DIABETOLOGIA          

Konsultacja lekarza diabetologa   tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza diabetologa dziecięcego   tak tak tak tak tak tak  

ENDOKRYNOLOGIA          

Konsultacja lekarza endokrynologa     tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza endokrynologa dziecięcego     tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza ginekologa-endokrynologa     tak tak tak tak  

FLEBOLOGIA          

Konsultacja lekarza flebologa     tak tak tak tak  

GASTROLOGIA          

Konsultacja lekarza gastrologa   tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza gastrologa dziecięcego   tak tak tak tak tak tak  

GINEKOLOGIA          

Konsultacja lekarza ginekologa  tak  tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza ginekologa dziecięcego  tak  tak tak tak tak tak  

HEMATOLOGIA          

Konsultacja lekarza hematologa     tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza hematologa dziecięcego     tak tak tak tak  

HEPATOLOGIA          

Konsultacja lekarza hepatologa     tak tak tak tak  

IMMUNOLOGIA          

Konsultacja lekarza immunologa     tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza immunologa dziecięcego     tak tak tak tak  

KARDIOCHIRURGIA          

Konsultacja lekarza kardiochirurga     tak tak tak tak  

KARDIOLOGIA          

Konsultacja lekarza kardiologa tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza kardiologa dziecięcego tak tak tak tak tak tak tak tak  

NEFROLOGIA          

Konsultacja lekarza nefrologa     tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza nefrologa dziecięcego     tak tak tak tak  

NEONATOLOGIA          

Konsultacja lekarza neonatologa     tak tak tak tak  

NEUROCHIRURGIA          

Konsultacja lekarza neurochirurga     tak tak tak tak  

NEUROLOGIA          

Konsultacja lekarza neurologa tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza neurologa dziecięcego tak tak tak tak tak tak tak tak  

OKULISTYKA          
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Konsultacja lekarza okulisty tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza okulisty dziecięcego tak tak tak tak tak tak tak tak  

ONKOLOGIA          

Konsultacja lekarza ginekologa - onkologa   tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza onkologa   tak tak tak tak tak tak  

ORTOPEDIA          

Konsultacja lekarza ortopedy/traumatologa   tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza ortopedy dziecięcego   tak tak tak tak tak tak  

OTOLARYNGOLOGIA          

Konsultacja lekarza otolaryngologa tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza otolaryngologa dziecięcego tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza audiologa        tak  

Konsultacja lekarza foniatry        tak  

PROKTOLOGIA          

Konsultacja lekarza proktologa   tak tak tak tak tak tak  

PULMUNOLOGIA          

Konsultacja lekarza pulmonologa   tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza pulmonologa dziecięcego   tak tak tak tak tak tak  

RADIOLOGIA          

Konsultacja lekarza radiologa     tak tak tak tak  

REHABILITACJA          

Konsultacja lekarza rehabilitacji       tak tak  

Konsultacja fizjoterapeuty (bez zabiegów)       tak tak  

REUMATOLOGIA          

Konsultacja lekarza reumatologa   tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza reumatologa dziecięcego   tak tak tak tak tak tak  

UROLOGIA          

Konsultacja lekarza urologa tak tak tak tak tak tak tak tak  

Konsultacja lekarza urologa dziecięcego tak tak tak tak tak tak tak tak  

TELEKONSULTACJE LEKARSKIE          

Telekonsultacja z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej  

tak tak tak tak tak tak tak tak  

Telekonsultacja z lekarzem specjalistą zgodnym z 
posiadanym wariantem i dostępnym w danym 
dniu 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

KONSULTACJE PROFESORSKIE          

Konsultacja profesorska - alergologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - chirurga       tak tak  

Konsultacja profesorska - chirurga dziecięcego       tak tak  

Konsultacja profesorska - chirurga naczyniowego       tak tak  

Konsultacja profesorska - chirurg onkologa       tak tak  

Konsultacja profesorska – dermatologa/ 
wenerologa 

      tak tak  

Konsultacja profesorska - diabetologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - endokrynologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - gastrologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - ginekologa       tak tak  
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Konsultacja profesorska - kardiochirurga       tak tak  

Konsultacja profesorska - kardiologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - nefrologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - neurochirurga       tak tak  

Konsultacja profesorska - neurologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - okulista       tak tak  

Konsultacja profesorska - onkologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - ortopeda       tak tak  

Konsultacja profesorska - otolaryngologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - proktologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - pulmonologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - reumatologa       tak tak  

Konsultacja profesorska - urologa       tak tak  

PSYCHIATRIA          

Konsultacja lekarza psychiatry       

limit 3 limit 3 

 

Konsultacja lekarza psychiatry dziecięcego        

Telekonsultacja lekarza psychiatry        

PSYCHOLOGIA          

Konsultacja psychologa       
limit 3 limit 3 

 

Telekonsultacja psychologa        

SEKSUOLOGIA          

Konsultacja lekarza seksuologa       limit 3 limit 3  

DIETETYK          

Konsultacja dietetyka        limit 5  

LOGOPEDIA          

Konsultacja logopedy       limit 3 limit 3  

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE          

ALERGOLOGIA          

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
mieszany 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
mieszany - 1 punkt 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
mieszany - 3 punkty 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
mieszany - 5 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
mieszany - 10 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
mieszany - 20 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
pokarmowy 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
pokarmowy - 1 punkt 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
pokarmowy - 3 punkty 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
pokarmowy - 5 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
pokarmowy - 10 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
pokarmowy - 20 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
wziewny - oddechowy 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
wziewny - oddechowy - 1 punkt 

    tak tak tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
wziewny - oddechowy - 3 punkty 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
wziewny - oddechowy - 5 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
wziewny - oddechowy - 10 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy alergiczne skórne met. nakłuć - panel 
wziewny - oddechowy - 20 punktów 

    tak tak tak tak S 

Testy kontaktowe płatkowe     tak tak tak tak S 

Testy skórne punktowe     tak tak tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel atopowy 
(przeciwciała IgE) 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel atopowy 
(przeciwciała IgE) - 1 alergen 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel atopowy 
(przeciwciała IgE) - 3 alergeny 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel atopowy 
(przeciwciała IgE) - 5 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel atopowy 
(przeciwciała IgE) - 10 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel atopowy 
(przeciwciała IgE) - 20 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel atopowy 
(przeciwciała IgE) - 30 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel mieszany 
(pediatryczny) (przeciwciała IgE) 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel mieszany 
(pediatryczny) (przeciwciała IgE) - 1 alergen 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel mieszany 
(pediatryczny) (przeciwciała IgE) - 3 alergeny 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel mieszany 
(pediatryczny) (przeciwciała IgE) - 5 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel mieszany 
(pediatryczny) (przeciwciała IgE) - 10 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel mieszany 
(pediatryczny) (przeciwciała IgE) - 20 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel mieszany 
(pediatryczny) (przeciwciała IgE) - 30 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel pokarmowy 
(przeciwciała IgE) 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel pokarmowy 
(przeciwciała IgE)  - 1 alergen 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel pokarmowy 
(przeciwciała IgE) - 3 alergeny 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel pokarmowy 
(przeciwciała IgE) - 5 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel pokarmowy 
(przeciwciała IgE) - 10 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel pokarmowy 
(przeciwciała IgE) - 20 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi - panel pokarmowy 
(przeciwciała IgE) - 30 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel wziewny 
(oddechowy) (przeciwciała IgE) 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel wziewny 
(oddechowy) (przeciwciała IgE)  - 1 alergen 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel wziewny 
(oddechowy) (przeciwciała IgE) - 3 alergeny 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel wziewny 
(oddechowy) (przeciwciała IgE) - 5 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel wziewny 
(oddechowy) (przeciwciała IgE) - 10 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel wziewny 
(oddechowy) (przeciwciała IgE) - 20 alergenów 

      tak tak S 

Testy alergiczne z krwi – panel wziewny 
(oddechowy) (przeciwciała IgE) - 30 alergenów 

      tak tak S 

CHIRURGIA          

Leczenie drobnych owrzodzeń tak tak tak tak tak tak tak tak  

Leczenie drobnych odmrożeń tak tak tak tak tak tak tak tak  

Leczenie drobnych oparzeń tak tak tak tak tak tak tak tak  

Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek 
podskórnych 

tak tak tak tak tak tak tak tak  
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Opatrzenie drobnych urazów – rany 
(nieskomplikowane działania) 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

Opatrzenie drobnych urazów – skręcenia -
nieskomplikowane działania 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

Opatrzenie drobnych urazów – zwichnięcia -
nieskomplikowane działania 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

Punkcja torbieli tak tak tak tak tak tak tak tak  

Usunięcie ciała obcego z powłok skórnych tak tak tak tak tak tak tak tak  

Usunięcie kleszcza tak tak tak tak tak tak tak tak  

Założenie/zmiana opatrunku tak tak tak tak tak tak tak tak  

Zdjęcie szwów tak tak tak tak tak tak tak tak  

Zszycie rany do 3 cm tak tak tak tak tak tak tak tak  

Zszycie rany powyżej 3 cm tak tak tak tak tak tak tak tak  

Leczenie wrośniętego paznokcia metodą 
chirurgiczną 

      tak tak  

Wycięcie odcisku metodą chirurgiczną       tak tak  

Badanie histopatologiczne pobranego materiału 
diagnostycznego ze zmiany skórnej 

      tak tak S 

Wycięcie zmian skórnych z medycznymi 
wskazaniami do usunięcia 

      

Limit 6 na 
grupę 
usług 

Limit 6 na 
grupę 
usług 

S 

DERMATOLOGIA        

Elektrokoagulacja dermatologiczna       S 

Krioterapia dermatologiczna       S 

Ścięcie i koagulacja włókniaków skóry       S 

Wyłyżeczkowanie brodawek       S 

GINEKOLOGIA          

Badanie cytologiczne  tak  tak tak tak tak tak  

Leczenie nadżerki szyjki macicy - elektrokoagulacja       tak tak  

Leczenie nadżerki szyjki macicy - krioterapia       tak tak  

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej       tak tak  

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (bez kosztu 
wkładki) 

      tak tak  

OKULISTYKA          

Badanie dna oka tak tak tak tak tak tak tak tak  

Badanie ostrości widzenia tak tak tak tak tak tak tak tak  

Badanie pola widzenia tak tak tak tak tak tak tak tak  

Dobór szkieł korekcyjnych tak tak tak tak tak tak tak tak  

Płukanie dróg łzowych tak tak tak tak tak tak tak tak  

Pomiar ciśnienia śródgałkowego tak tak tak tak tak tak tak tak  

Usunięcie ciała obcego z oka tak tak tak tak tak tak tak tak  

Badanie wydzielania łez     tak tak tak tak  

GDX     tak tak tak tak S 

Gonioskopia     tak tak tak tak  

Iniekcja podspojówkowa     tak tak tak tak  

Pachymetria     tak tak tak tak  

Wycięcie gradówki     tak tak tak tak  

ORTOPEDIA          
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Blokada dostawowa i okołostawowa  ( bez kosztu 
leku) 

    tak tak tak tak  

Opatrzenie drobnych urazów - skręcenia - 
nieskomplikowane działania 

    tak tak tak tak  

Opatrzenie drobnych urazów - skręcenia - 
nieskomplikowane działania 

    tak tak tak tak  

Punkcja stawu     tak tak tak tak  

Unieruchomienie stawu (bez kosztu ortezy)     tak tak tak tak  

Założenie gipsu syntetycznego     tak tak tak tak  

Założenie gipsu tradycyjnego     tak tak tak tak  

Zdjęcie gipsu     tak tak tak tak  

OTOLARYNGOLOGIA          

Opatrunek uszny z lekiem tak tak tak tak tak tak tak tak  

Paracenteza - przebicie błony bębenkowej) u 
osoby dorosłej 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

Płukanie ucha tak tak tak tak tak tak tak tak  

Postępowanie zachowawcze przy krwawieniu z 
nosa 

tak tak tak tak tak tak tak tak  

Przedmuchiwanie trąbki słuchowej tak tak tak tak tak tak tak tak  

Usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła tak tak tak tak tak tak tak tak  

Koagulacja naczyń przegrody nosa     tak tak tak tak  

Płukanie zatok     tak tak tak tak  

Pobranie materiału do badania 
histopatologicznego 

    tak tak tak tak  

Punkcja zatok     tak tak tak tak  

Wlewka krtaniowa     tak tak tak tak  

BIOPSJE pod kontrolą USG          

Badanie histopatologiczne pobranego materiału 
diagnostycznego 

      tak tak S 

Biopsja cienkoigłowa piersi       tak tak S 

Biopsja cienkoigłowa gruczołu krokowego       tak tak S 

Biopsja cienkoigłowa tarczycy       tak tak S 

Biopsja cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej       tak tak S 

Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych       tak tak S 

DIAGNOSTYCZNE BADANIA 
LABORATORYJNE 

         

HEMATOLOGIA          

Hematokryt tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Morfologia krwi  z rozmazem tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Morfologia krwi bez rozmazu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Płytki krwi tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Eozynofilia bezwzględna   tak tak tak tak tak tak S 

Fosfataza  alkaliczna leukocytów - FAG    tak tak tak tak tak tak S 

Retikulocyty - krew   tak tak tak tak tak tak S 

BADANIA CYTOLOGICZNE I 
HISTOPATOLOGICZNE 

         

Badanie histopatologiczne pobranego materiału 
diagnostycznego 

      tak tak S 

Cytologia złuszczeniowa z nosa       tak tak S 

BADANIA KAŁU          

Kał - badanie ogólne   tak tak tak tak tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Kał - badanie w kierunku owsików   tak tak tak tak tak tak S 

Kał - badanie w kierunku pasożytów   tak tak tak tak tak tak S 

Kał - krew utajona   tak tak tak tak tak tak S 

Kał - Lamblie met. ELISA   tak tak tak tak tak tak S 

Kał - resztki pokarmowe   tak tak tak tak tak tak S 

Kał - rotawirus   tak tak tak tak tak tak S 

Kał - adenowirus antygen   tak tak tak tak tak tak S 

BADANIA MOCZU          

Badanie ogólne moczu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Bilirubina w moczu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Ciała ketonowe w moczu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza w moczu tak tak tak tak tak tak tak tak  

Kreatynina w moczu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Amylaza  w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Azot mocznikowy    tak tak tak tak tak tak S 

Białko w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Białko DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Fosfor DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Fosfor nieorganiczny w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Kreatynina DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Kwas moczowy w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Kwas moczowy DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Magnez w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Magnez DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Miedź w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Mocznik w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Ołów DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Potas w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Potas DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Sód w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Sód DZM   tak tak tak tak tak tak S 

Wapń w moczu   tak tak tak tak tak tak S 

Wapń DZM   tak tak tak tak tak tak S 

17-hydroksykortykosteroidy DZM     tak tak tak tak S 

Katecholaminy w moczu     tak tak tak tak S 

Kortyzol w moczu     tak tak tak tak S 

Metoksykatecholaminy w moczu     tak tak tak tak S 

Metoksykatecholaminy DZM     tak tak tak tak S 

Noradrenalina w moczu     tak tak tak tak S 

17-ketosteroidy DZM        tak S 

Albuminy w moczu        tak S 

Aldosteron w DZM        tak S 

Beta-2-mikroglobulina w moczu        tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Białko Bencea-Jonesa w moczu        tak S 

Chlorki DZM        tak S 

Chrom w moczu        tak S 

Hemoglobina wolna w moczu        tak S 

Koproporfiryny w moczu        tak S 

Kortyzol DZM        tak S 

Kreatynina w DZM        tak S 

Kwas 5 – hydroksyindolooctowy  (5 – HIAA) DZM        tak S 

Kwas delta-aminolewulinowy  w moczu        tak S 

Kwas hipurowy DZM        tak S 

Kwas wanilinomigdałowy w moczu        tak S 

Liczba Addisa w moczu        tak S 

Miedź w moczu        tak S 

Osmolalność moczu        tak S 

Proteinogram białek moczu        tak S 

Skład chemiczny kamienia nerkowego        tak S 

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w 
moczu 

       tak S 

Szczawiany DZM        tak S 

Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)        tak S 

BIOCHEMIA          

Aminotransferaza alaninowa - ALAT - GPT tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Aminotransferaza asparaginianowa - ASPAT - GOT tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Cholesterol całkowity tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Cholesterol HDL tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Cholesterol LDL tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Cholesterol LDL – oznaczany bezpośrednio tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Dehydrogenaza mleczanowa - LDH tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza na czczo tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Jonogram - Na, K tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Kreatynina tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Lipidogram tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Odczyn Biernackiego - OB. tak tak tak tak tak tak tak tak  

Potas tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Sód tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Trójglicerydy TG tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Albumina   tak tak tak tak tak tak S 

Amylaza   tak tak tak tak tak tak S 

Amylaza trzustkowa   tak tak tak tak tak tak S 

Apolipoproteina AI - ApoAl   tak tak tak tak tak tak S 

Białko całkowite   tak tak tak tak tak tak S 

Białko całkowite - rozdział elektroforetyczny   tak tak tak tak tak tak S 

Białko ostrej fazy - CRP   tak tak tak tak tak tak  

Bilirubina bezpośrednia   tak tak tak tak tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Bilirubina całkowita   tak tak tak tak tak tak S 

Bilirubina pośrednia   tak tak tak tak tak tak S 

Całkowita zdolność wiązania żelaza  - TIBC   tak tak tak tak tak tak S 

Chlorki   tak tak tak tak tak tak S 

Esteraza acetylocholinowa   tak tak tak tak tak tak S 

Ferrytyna   tak tak tak tak tak tak S 

Fosfataza kwaśna sterczowa -  AcPP   tak tak tak tak tak tak S 

Fosfor nieorganiczny   tak tak tak tak tak tak S 

Fosforan nieorganiczny   tak tak tak tak tak tak S 

Fosforany   tak tak tak tak tak tak S 

Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza - krzywa   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza - krzywa - 50g glukozy - oznaczenie po 1h   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza - krzywa - 50g glukozy - oznaczenie po 2h   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza - krzywa - 75g glukozy - oznaczenie po 1h   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza - krzywa - 75g glukozy - oznaczenie po 2h   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza - krzywa - 75g glukozy - oznaczenie po 3h   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza po obciążeniu   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza po obciążeniu - 30 min. po posiłku   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza po obciążeniu - 60 min. po posiłku   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza po obciążeniu - 90 min. po posiłku   tak tak tak tak tak tak S 

Glukoza po obciążeniu - 120 min. po posiłku   tak tak tak tak tak tak S 

Hemoglobina glikowana HbA1C   tak tak tak tak tak tak S 

Kinaza fosfokreatynowa - CK   tak tak tak tak tak tak S 

Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB   tak tak tak tak tak tak S 

Klirens kreatyniny   tak tak tak tak tak tak S 

Kwas moczowy   tak tak tak tak tak tak S 

Lipaza   tak tak tak tak tak tak S 

Magnez   tak tak tak tak tak tak S 

Miedź   tak tak tak tak tak tak S 

Mocznik   tak tak tak tak tak tak S 

Proteinogram   tak tak tak tak tak tak S 

Transferyna   tak tak tak tak tak tak S 

Troponina I   tak tak tak tak tak tak S 

Wapń   tak tak tak tak tak tak S 

Wolna hemoglobina   tak tak tak tak tak tak S 

Żelazo  - krzywa wchłaniania żelaza   tak tak tak tak tak tak S 

Żelazo - krzywa wchłaniania żelaza - oznaczenie po 
60 min. 

  tak tak tak tak tak tak S 

Żelazo - krzywa wchłaniania żelaza - oznaczenie po 
120 min. 

  tak tak tak tak tak tak S 

Żelazo - krzywa wchłaniania żelaza - oznaczenie po 
180 min. 

  tak tak tak tak tak tak S 

Żelazo - krzywa wchłaniania żelaza - oznaczenie po 
240 min. 

  tak tak tak tak tak tak S 

Żelazo - krzywa wchłaniania żelaza - oznaczenie po 
300 min. 

  tak tak tak tak tak tak S 

Żelazo na czczo   tak tak tak tak tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Odczyn Coombsa bezpośredni     tak tak tak tak S 

Odczyn Coombsa pośredni     tak tak tak tak S 

Osteokalcyna     tak tak tak tak S 

Troponina T     tak tak tak tak S 

Ceruloplazmina       tak tak S 

Kwas foliowy       tak tak S 

Witamina B12       tak tak S 

Witamina D-1,25(OH)2D       tak tak S 

Witamina D-25(OH)D       tak tak S 

Alfa-2 makroglobulina        tak S 

Apolipoproteina A2 – ApoA2        tak S 

Apolipoproteina B – ApoB        tak S 

C1 inhibitor        tak S 

Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)        tak S 

Dopełniacz składowa C1q        tak S 

Dopełniacz składowa C2        tak S 

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50        tak S 

Dopełniacz, składowa C-3c        tak S 

Fosfataza zasadowa izoenzym kostny        tak S 

Koproporfiryna        tak S 

Leptyna        tak S 

Mioglobina        tak S 

Utajona zdolność wiązania żelaza - UIBC        tak S 

DIAGNOSTYKA  INFEKCJI          

Antygen Hbe - Hbe Ag - WZW typu B   tak tak tak tak tak tak S 

Antygen Hbs - HBs Ag - WZW typu B   tak tak tak tak tak tak S 

ASO   tak tak tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw Hbs - Anty-Hbs - WZW typu B   tak tak tak tak tak tak S 

Serologia kiły - VDRL/USR/RPR   tak tak tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw - CMV IgA - cytomegalia     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw - CMV IgG - cytomegalia     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw - CMV IgM - cytomegalia     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw - HBc IgM - Anty-Hbc IgM- WZW 
typu B 

    tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw - Hbe - anty-Hbe - WZW typu B     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw - HCV - Anty-Hcv - WZW typu C     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw  HIV1 / HIV2     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw HIV1 / HIV2  - test potwierdzenia     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw EBV IgG - mononukleoza     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw EBV IgM - mononukleoza     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw Rubella IgG - różyczka     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw Rubella IgM - różyczka     tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw Salmonella sp.     tak tak tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

P/ciała przeciw Toxoplasma gondii IgG - 
toksoplazmoza 

    tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw Toxoplasma gondii IgM - 
toksoplazmoza 

    tak tak tak tak S 

P/ciała przeciw Borelia IgG       tak tak S 

P/ciała przeciw Borelia IgM       tak tak S 

P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA       tak tak S 

P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG       tak tak S 

P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM       tak tak S 

P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA       tak tak S 

P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG       tak tak S 

P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM       tak tak S 

Clostridium difficile, toksyna A/B w kale        tak S 

P/ciała przeciw Adenowirus typ 2 IgG        tak S 

P/ciała przeciw Adenowirus typ 2 IgM        tak S 

P/ciała przeciw Ascaris lumbricoides hominis – 
glista ludzka 

       tak S 

P/ciała przeciw Babesia microti IgG - babeszjoza        tak S 

P/ciała przeciw Babesia microti IgM - babeszjoza        tak S 

P/ciała przeciw Bartonella henselae IgG - choroba 
kociego pazura        tak S 

P/ciała przeciw Bartonella henselae IgM - choroba 
kociego pazura        tak S 

P/ciała przeciw Bartonella quintana IgG - choroba 
kociego pazura        tak S 

P/ciała przeciw Bartonella quintana IgM - choroba 
kociego pazura        tak S 

P/ciała przeciw Bordetella pertussis IgG - krztusiec        tak S 

P/ciała przeciw Bordetella pertussis IgM - krztusiec        tak S 

P/ciała przeciw Brucella IgG - bruceloza        tak S 

P/ciała przeciw Brucella IgM - bruceloza        tak S 

P/ciała przeciw Candida albicans IgG        tak S 

P/ciała przeciw Candida albicans IgM        tak S 

P/ciała przeciw Clostridium tetani IgG - tężec        tak S 

P/ciała przeciw Coxsackie typ A i B IgG        tak S 

P/ciała przeciw Coxsackie typ A i B IgM        tak S 

P/ciała przeciw Enterowirus IgG         tak S 

P/ciała przeciw Enterowirus IgM        tak S 

P/ciała przeciw Giardia lamblia IgG - lamblioza        tak S 

P/ciała przeciw Giardia lamblia IgM - lamblioza        tak S 

P/ciała przeciw Grypa typ A IgG         tak S 

P/ciała przeciw Grypa typ A IgM         tak S 

P/ciała przeciw Grypa typ B IgG         tak S 

P/ciała przeciw Grypa typ B IgM         tak S 

P/ciała przeciw HAV całkowite – WZW typu A        tak S 

P/ciała przeciw HAV IgM  – WZW typu A        tak S 

P/ciała przeciw Legionella pneumophila IgG - 
legionelloza        tak S 

P/ciała przeciw Legionella pneumophila IgM - 
legionelloza        tak S 

P/ciała przeciw Morbilli virus IgM - odra        tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

P/ciała przeciw Morbilli virus IgG - odra        tak S 

P/ciała przeciw Varicella zoster virus IgG – ospa 
wietrzna        tak S 

P/ciała przeciw Varicella zoster virus IgM – ospa 
wietrzna        tak S 

P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG         tak S 

P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM         tak S 

P/ciała przeciw Myxovirus parotitis IgM - świnka        tak S 

P/ciała przeciw Myxovirus parotitis IgG - świnka        tak S 

P/ciała przeciw Respiratory syncytial virus  IgG - 
RSV        tak S 

P/ciała przeciw Respiratory syncytial virus  IgM - 
RSV        tak S 

P/ciała przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia 
mózgu IgM - TBE        tak S 

P/ciała przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia 
mózgu IgG - TBE        tak S 

HORMONY        tak S 

Insulina   tak tak tak tak tak tak S 

Insulina po obciążeniu - bez kosztu leku   tak tak tak tak tak tak S 

Insulina po obciążeniu - 75 g glukozy - po 60 min.   tak tak tak tak tak tak S 

Insulina po obciążeniu - 50 g glukozy - po 120 min.   tak tak tak tak tak tak S 

Insulina po obciążeniu - 50 g glukozy - po 60 min.   tak tak tak tak tak tak S 

Insulina po obciążeniu - 75 g glukozy - po 120 min.   tak tak tak tak tak tak S 

Insulina po obciążeniu - 75 g glukozy - po 180 min.   tak tak tak tak tak tak S 

Insulina po obciążeniu - 75 g glukozy - po 240 min.   tak tak tak tak tak tak S 

Insulina po obciążeniu - 75 g glukozy - po 300 min.   tak tak tak tak tak tak S 

Hormon tyreotropowy - TSH     tak tak tak tak S 

Trójjodotyronina całkowita - T3     tak tak tak tak S 

Trójjodotyronina wolna - fT3     tak tak tak tak S 

Tyreoglobulina     tak tak tak tak S 

Tyroksyna całkowita - T4     tak tak tak tak S 

Tyroksyna wolna - fT4     tak tak tak tak S 

Adrenalina       tak tak S 

Aldosteron       tak tak S 

Androstendion       tak tak S 

Androsteron       tak tak S 

Estradiol - E2       tak tak S 

Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta-
HCG 

      tak tak S 

Hormon adrenokortykotropowy - ACTH       tak tak S 

Hormon folikulotropowy - FSH       tak tak S 

Hormon luteinotropowy - LH       tak tak S 

Hormon wzrostu - hGH       tak tak S 

Kalcytonina       tak tak S 

Kortyzol       tak tak S 

Parathormon - PTH       tak tak S 

Parathormon intact - iPTH       tak tak S 

Progesteron - P       tak tak S 

Prolaktyna - PRL       tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Prolaktyna po teście z metoclopramidem - 1 h       tak tak S 

Prolaktyna po teście z metoclopramidem - 2 h       tak tak S 

Siarczan dehydroepiandosteronu - DHEA-S       tak tak S 

Testosteron wolny       tak tak S 

Testosteron całkowity       tak tak S 

17-OH progesteron (17-OHP, 17-
Hydroksyprogesteron) 

       tak S 

Aktywność reninowa osocza (ARO)        tak S 

Erytropoetyna (EPO)        tak S 

Białko transportujące insulinopodobne czynniki 
wzrostu 

       tak S 

Estriol wolny        tak S 

Gastryna        tak S 

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)        tak S 

Insulinopodobny czynnik wzrostu        tak S 

Peptyd natriuretyczny NT-proBNP        tak S 

Prokalcytonina (PCT)        tak S 

Przeciwciała przeciwko receptorom TSH (TRAb)        tak S 

Renina        tak S 

Serotonina        tak S 

IMMUNOLOGIA          

Czynnik reumatoidalny - RF- ilościowo   tak tak tak tak tak tak S 

Czynnik reumatoidalny - RF - odczyn lateksowy   tak tak tak tak tak tak S 

Odczyn Waaler-Rosego   tak tak tak tak tak tak S 

Immunoglobulina A - IgA       tak tak S 

Immunoglobulina E - IgE - całkowite       tak tak S 

Immunoglobulina G - IgG       tak tak S 

Immunoglobulina M - IgM       tak tak S 

P/ciała przeciw cytoplazmie granulocytów 
obojętnochłonnych p-ANCA 

      tak tak S 

P/ciała przeciw tyreoglobulinie - ATG       tak tak S 

P/ciała przeciwjądrowe ANA 1       tak tak S 

P/ciała przeciwjądrowe ANA 2       tak tak S 

P/ciała przeciwtarczycowe mikrosomalne - ATPO       tak tak S 

β-globuliny       tak tak S 

γ-globuliny - immunoglobuliny       tak tak S 

P/ciała przeciwtransglutaminazie tkankowej (anty-
tGT)  IgA  

       tak S 

P/ciała przeciwtransglutaminazie tkankowej (anty-
tGT)  IgG  

       tak S 

P/ciała przeciw antygenom cytoplazmy 
neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) 

       tak S 

P/ciała przeciw antygenowi cytoplazmatycznemu 
wątroby typu 1 (anty-LC-1) 

       tak S 

P/ciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgA        tak S 

P/ciała przeciw beta-2-glikoproteinie I IgG        tak S 

P/ciała przeciw beta-2-glikoproteinie I IgM        tak S 

P/ciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków 
nerkowych (anty-GBM) i błonie pęcherzyków 
płucnych 

       tak S 

P/ciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków 
nerkowych (anty-GBM) 

       tak S 
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PLUS 
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DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

P/ciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castlea 
i komórkom okładzinowym żołądka (APCA) 

       tak S 

P/ciała przeciw endomysium (EmA) IgG         tak S 

P/ciała przeciw endomysium i gliadynie IgG 
(łącznie) 

       tak S 

P/ciała przeciw endomysium i retikulinie IgG        tak S 

P/ciała przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG         tak S 

P/ciała przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG         tak S 

P/ciała przeciw insulinie, met. ELISA        tak S 

P/ciała przeciw kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA        tak S 

P/ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)        tak S 

P/ciała przeciw mięśniom poprzecznie 
prążkowanym 

       tak S 

P/ciała przeciw mięśniowi sercowemu        tak S 

P/ciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki 
(anty-LKM) 

       tak S 

P/ciała przeciwmitochondrialne (AMA)        tak S 

P/ciała przeciw receptorom TSH (TRAb)        tak S 

P/ciała przeciw wyspom trzustki met. IIF (ICA)        tak S 

P/ciała przeciw cytoplazmie granulocytów 
obojętnochłonnych p-ANCA 

       tak S 

KOAGUOLOGIA          

APTT - czas kaolinowo-kefalinowy   tak tak tak tak tak tak S 

Czas krwawienia   tak tak tak tak tak tak S 

Czas krzepnięcia   tak tak tak tak tak tak S 

Czas tromboplastynowy (INR, czas 
protrombinowy, PT) 

  tak tak tak tak tak tak S 

D-dimery - ilościowo   tak tak tak tak tak tak S 

D-Dimery - odczyn lateksowy   tak tak tak tak tak tak S 

Fibrynogen   tak tak tak tak tak tak S 

Antytrombina III - AT III     tak tak tak tak S 

Białko C     tak tak tak tak S 

Czas trombinowy - TT     tak tak tak tak S 

Białko S - całkowite        tak S 

Białko S - wolne        tak S 

Czynnik krzepnięcia II - aktywność        tak S 

Czynnik krzepnięcia IX - aktywność        tak S 

Czynnik krzepnięcia V – aktywność        tak S 

Czynnik krzepnięcia VII - aktywność        tak S 

Czynnik krzepnięcia VIII - aktywność        tak S 

Czynnik krzepnięcia X - aktywność        tak S 

Czynnik krzepnięcia XI - aktywność        tak S 

Czynnik krzepnięcia XII - aktywność        tak S 

Czynnik von Willebranda - aktywność        tak S 

Produkty degradacji fibryny i fibrynogenu (FDP)        tak S 

MARKERY NOWOTWOROWE          

AFP - Alfafetoproteina   tak tak tak tak tak tak S 

Antygen CA-125   tak tak tak tak tak tak S 

Antygen CA-15-3   tak tak tak tak tak tak S 
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Antygen CA-19-9   tak tak tak tak tak tak S 

Antygen rakowo-płodowy - CEA   tak tak tak tak tak tak S 

Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity   tak tak tak tak tak tak S 

Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny   tak tak tak tak tak tak S 

Antygen CA-72-4        tak S 

Antygen HE4        tak S 

Beta-2-mikroglobulina  (b2-M, B2M)        tak S 

CA – 50 (marker raka trzustki)        tak S 

Cyfra 21-1 (cytokeratyna 19)        tak S 

Łańcuchy lekkie Kappa        tak S 

Łańcuchy lekkie Lambda        tak S 

NMP 22 (marker nowotworowy pęcherza 
moczowego) 

       tak S 

Receptory estrogenowe (ER)        tak S 

Receptory progesteronowe (PR)        tak S 

S-100 (marker nowotworowy czerniaka i guzów 
mózgu) 

       tak S 

SCC (antygen raka płaskonabłonkowego)        tak S 

Swoista enolaza neuronowa (rak oskrzela 
drobnokomórkowy, rak układu nerwowego) (NSE) 

       tak S 

Tkankowy antygen polipeptydowy (TPA)        tak S 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE   
(tlenowe i beztlenowe) 

         

Posiew moczu - beztlenowy   tak tak tak tak tak tak S 

Posiew moczu - tlenowy   tak tak tak tak tak tak S 

Antybiogram wykonanego posiewu     tak tak tak tak S 

Posiew kału - ogólny     tak tak tak tak S 

Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli     tak tak tak tak S 

Posiew kału w kierunku grzybów     tak tak tak tak S 

Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella     tak tak tak tak S 

Posiew kału w kierunku Yersinia sp.     tak tak tak tak S 

Posiew nasienia - ogólny     tak tak tak tak S 

Posiew plwociny - beztlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew plwociny - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu  z kanału szyjki macicy - 
beztlenowy 

    tak tak tak tak S 

Posiew wymazu  z kanału szyjki macicy - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z cewki moczowej - beztlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z cewki moczowej - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z gardła - beztlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z gardła - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z nosa - beztlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z nosa - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z odbytu - beztlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z odbytu - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z odbytu w kierunku GBS     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z oka     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z pochwy - beztlenowy     tak tak tak tak S 
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PLUS 
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Posiew wymazu z pochwy - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z pochwy w kierunku GBS     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z rany - beztlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z rany - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z ucha - beztlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu z ucha - tlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu ze zmian skórnych - beztlenowy     tak tak tak tak S 

Posiew wymazu ze zmian skórnych - tlenowy     tak tak tak tak S 

Stopień czystości pochwy (biocenoza pochwy)     tak tak tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - mocz       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - paznokieć 
palca ręki 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - paznokieć 
palca stopy 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - plwocina       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - ropień       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - włosy       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z cewki 
moczowej 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z 
gardła 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z jamy 
ustnej 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z 
migdałka 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z nosa       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z 
nosogardła 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z oka       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z 
pochwy 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z rany       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z szyjki 
macicy 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz z ucha       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne  - wymaz ze 
skóry 

      tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne mikroskopowe       tak tak S 

Grzybice  - badanie mykologiczne posiew       tak tak S 

Mykogram wykonanego posiewu       tak tak S 

SEROLOGIA GRUP KRWI          

Badanie przeglądowe alloprzeciwciał - anty-RH     tak tak tak tak S 

Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe - 
anty Rh 

    tak tak tak tak S 

Oznaczenie grupy krwi układu A, B, O, Rh - D     tak tak tak tak S 

TOKSYKOLOGIA          

Digoksyna       tak tak S 

Ołów - ilościowo       tak tak S 

DIAGNOSTYCZNE BADANIA OBRAZOWE          

RTG          

RTG barku / ramienia – osiowe tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG barku / ramienia – osiowe obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG barku / ramienia AP tak tak tak tak tak tak tak tak S 
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RTG barku / ramienia AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie 
porównawcze 

tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie 
porównawcze 

tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czaszki oczodoły tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czaszki PA + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czaszki PA + bok + podstawa tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czaszki podstawa tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czaszki półosiowe wg Orleya tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czaszki siodło tureckie tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czaszki styczne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG jamy brzusznej inne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG jamy brzusznej na leżąco tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG jamy brzusznej na stojąco tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG klatki piersiowej tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG klatki piersiowej + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG klatki piersiowej bok z barytem tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG klatki piersiowej inne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kości krzyżowej i guzicznej tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kości łódeczkowatej tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kości skroniowych transorbitalne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kości skroniowych wg Schullera / Steversa tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kości śródstopia tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kości udowej AP + bok lewej tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kości udowej AP + bok prawej tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza) tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza) tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa lędźwiowego bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa piersiowego tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa piersiowego bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa piersiowego skosy tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa szyjnego tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 
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RTG kręgosłupa szyjnego bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje) tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG kręgosłupa szyjnego skosy tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG łokcia / przedramienia AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG łokcia / przedramienia obu AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG łopatki tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG miednicy i stawów biodrowych tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG mostka / boczne klatki piersiowej tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG mostka AP tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nadgarstka boczne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nadgarstka boczne – obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nadgarstka PA + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nadgarstka PA + bok obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nosa boczne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG oczodołów + boczne (2 projekcje) tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG palca / palców stopy AP + bok / skos tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG palec / palce PA + bok / skos tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG pięty + osiowe tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG pięty boczne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG piramid kości skroniowej transorbitalne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG podudzia (goleni) AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG podudzia (goleni) AP + bok obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG przedramienia AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG przedramienia obu przedramion AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG ręki bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG ręki PA tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG ręki PA + skos tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG ręki PA + skos obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG ręki PA obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stopy AP + bok / skos tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stopy AP + bok / skos – na stojąco tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stopy AP + bok / skos obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stopy AP + bok / skos obu – na stojąco tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stóp AP (porównawczo) tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG twarzoczaszki tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG uda + podudzia tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG zatok przynosowych tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG żeber (1 strona) w 2 skosach tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG żuchwy tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 
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RTG rzepki osiowe obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu biodrowego AP tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu biodrowego AP obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu biodrowego osiowe tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu kolanowego AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu kolanowego AP + bok obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu kolanowego AP + bok obu – na stojąco tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu kolanowego boczne tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu łokciowego tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG stawu skokowo-goleniowego AP + bok obu tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG czynnościowe stawów skroniowo 
żuchwowych 

tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG nosogardła tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG barku (przez klatkę) tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG barku AP + osiowe tak tak tak tak tak tak tak tak S 

RTG obojczyka tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego     tak tak tak tak S 

Rtg jelito grube wlew doodbytniczy     tak tak tak tak S 

Urografia     tak tak tak tak S 

RTG klatki piersiowej – RTG tomogram         tak S 

RTG krtani – tomogram         tak S 

RTG teleradiogram – cefalometria cyfrowa        tak S 

DENSYTOMETRIA          

Densytometria kości udowej     tak tak tak tak S 

Densytometria kręgosłupa     tak tak tak tak S 

MAMMOGRAFIA          

Mammografia     tak tak tak tak S 

USG          

USG gruczołu krokowego transrektalne   tak tak tak tak tak tak S 

USG jamy brzusznej   tak tak tak tak tak tak S 

USG układu moczowego   tak tak tak tak tak tak S 

USG węzłów chłonnych pachwinowych   tak tak tak tak tak tak S 

USG węzłów chłonnych szyjnych   tak tak tak tak tak tak S 

USG węzłów pachowych   tak tak tak tak tak tak S 

USG dłoni     tak tak tak tak S 

USG gruczołu krokowego     tak tak tak tak S 

USG jąder     tak tak tak tak S 

USG krtani     tak tak tak tak S 

USG miednicy mniejszej     tak tak tak tak S 

USG mięśni     tak tak tak tak S 
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USG nadgarstka     tak tak tak tak S 

USG palca     tak tak tak tak S 

USG piersi     tak tak tak tak S 

USG przezciemiączkowe     tak tak tak tak S 

USG stawów biodrowych u dzieci     tak tak tak tak S 

USG stawów ręki     tak tak tak tak S 

USG stawu barkowego     tak tak tak tak S 

USG stawu biodrowego     tak tak tak tak S 

USG stawu kolanowego     tak tak tak tak S 

USG stawu łokciowego     tak tak tak tak S 

USG stawu skokowego     tak tak tak tak S 

USG stopy     tak tak tak tak S 

USG ścięgna     tak tak tak tak S 

USG ślinianek     tak tak tak tak S 

USG tarczycy     tak tak tak tak S 

USG tkanek miękkich     tak tak tak tak S 

USG więzadeł     tak tak tak tak S 

USG DOPPLER          

USG Doppler USG aorty brzusznej i jej rozgałęzień     tak tak tak tak S 

USG Doppler tętnic dogłowowych - szyjnych     tak tak tak tak S 

USG Doppler tętnic kończyn dolnych     tak tak tak tak S 

USG Doppler tętnic kończyn górnych     tak tak tak tak S 

USG Doppler tętnic kończyny dolnej     tak tak tak tak S 

USG Doppler tętnic kończyny górnej     tak tak tak tak S 

USG Doppler tętnic nerkowych     tak tak tak tak S 

USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych - 
mózgowych 

    tak tak tak tak S 

USG Doppler żył kończyn dolnych     tak tak tak tak S 

USG Doppler żył kończyn górnych     tak tak tak tak S 

USG Doppler żył kończyny dolnej     tak tak tak tak S 

USG Doppler żył kończyny górnej     tak tak tak tak S 

ENDOSKOPIA          

Anoskopia     tak tak tak tak S 

Badanie histopatologiczne pobranego materiału 
diagnostycznego 

    tak tak tak tak S 

Gastroskopia     tak tak tak tak S 

Gastroskopia z testem ureazowym     tak tak tak tak S 

Kolonoskopia     tak tak tak tak S 

Kolonoskopia z usunięciem polipów     tak tak tak tak S 

Rektoskopia     tak tak tak tak S 

Rektoskopia z usunięciem polipów     tak tak tak tak S 

Sigmoidoskopia     tak tak tak tak S 

Sigmoidoskopia z usunięciem polipów     tak tak tak tak S 

Test ureazowy do gastroskopii     tak tak tak tak S 

Znieczulenie miejscowe do badań endoskopowych     tak tak tak tak S 
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Znieczulenie ogólne do zabiegów endoskopowych       tak tak S 

Endoskopia laryngologiczna        tak S 

Bronchoskopia        tak S 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA          

TK głowy bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK jamy brzusznej bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK klatki piersiowej bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK kości bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK kości skroniowych bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego) bez 
kontrastu 

  tak tak tak tak tak tak S 

TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK miednicy  bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK miednicy małej bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK nadgarstka  bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK oczodołów bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK podudzia bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK przedramienia bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK przysadki mózgowej bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK ramienia bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK stawów biodrowych bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK stawów skroniowo - żuchwowych bez 
kontrastu 

  tak tak tak tak tak tak S 

TK stawu barkowego bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK stawu kolanowego bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK stawu łokciowego bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK stawu skokowego bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK stopy bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK szyi bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK twarzoczaszki bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK uda bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK uszu/piramid bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

TK zatok bez kontrastu   tak tak tak tak tak tak S 

OCT     tak tak tak tak S 

TK głowy z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK jamy brzusznej z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK klatki piersiowej z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK kości skroniowych z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK kręgosłupa  z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego) z 
kontrastem 

    tak tak tak tak S 

TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem     tak tak tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

TK miednicy  z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK miednicy małej z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK nadgarstka  z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK oczodołów z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK podudzia z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK przedramienia z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK ramienia z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK stawów biodrowych z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK stawów skroniowo - żuchwowych z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK stawu barkowego z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK stawu kolanowego z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK stawu łokciowego z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK stawu skokowego z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK stopy z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK szyi z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK twarzoczaszki z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK uda z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK uszu/piramid z kontrastem     tak tak tak tak S 

TK zatok z kontrastem     tak tak tak tak S 

Angiografia tomografii komputerowej głowy     tak tak tak tak S 

Angiografia tomografii komputerowej kończyn 
dolnych 

      tak tak S 

Angiografia tomografii komputerowej górnych       tak tak S 

Angiografia tomografii komputerowej jamy 
brzusznej 

      tak tak S 

Angiografia tomografii komputerowej klatki 
piersiowej 

      tak tak S 

Angiografia tomografii komputerowej szyjnych       tak tak S 

TK płuc (HRCT)       tak tak S 

TK  (artrografia) nadgarstka         tak S 

TK (artrografia) stawu barkowego         tak S 

TK (artrografia) stawu kolanowego         tak S 

TK (artrografia) stawu łokciowego         tak S 

REZONANS MAGNETYCZNY          

RM angiografia naczyń wewnątrzczaszkowych       tak tak S 

RM angiografia naczyń szyjnych       tak tak S 

RM dłoni bez kontrastu       tak tak S 

RM dłoni z kontrastem       tak tak S 

RM głowy bez kontrastu      tak tak tak S 

RM głowy z kontrastem      tak tak tak S 

RM jamy brzusznej bez kontrastu      tak tak tak S 

RM jamy brzusznej z kontrastem      tak tak tak S 

RM klatki piersiowej bez kontrastu       tak tak S 

RM klatki piersiowej z kontrastem       tak tak S 

RM klatki piersiowej i mięśnia sercowego z 
kontrastem 

      tak tak S 

RM kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez 
kontrastu 

      tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

RM kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z 
kontrastem 

      tak tak S 

RM kręgosłupa piersiowego bez kontrastu       tak tak S 

RM kręgosłupa piersiowego z kontrastem       tak tak S 

RM kręgosłupa szyjnego bez kontrastu       tak tak S 

RM kręgosłupa szyjnego z kontrastem       tak tak S 

RM miednicy bez kontrastu      tak tak tak S 

RM miednicy z kontrastem      tak tak tak S 

RM nadgarstka bez kontrastu       tak tak S 

RM nadgarstka z kontrastem       tak tak S 

RM oczodołów bez kontrastu       tak tak S 

RM oczodoły z kontrastem       tak tak S 

RM podudzia bez kontrastu       tak tak S 

RM podudzia z kontrastem       tak tak S 

RM przedramienia bez kontrastu       tak tak S 

RM przedramienia z kontrastem       tak tak S 

RM przysadki mózgowej bez kontrastu       tak tak S 

RM przysadki mózgowej z kontrastem       tak tak S 

RM ramienia bez kontrastu       tak tak S 

RM ramienia z kontrastem       tak tak S 

RM ręki bez kontrastu       tak tak S 

RM ręki z kontrastem       tak tak S 

RM stawów skroniowo-żuchwowych bez kontrastu       tak tak S 

RM stawów skroniowo-żuchwowych z kontrastem       tak tak S 

RM stawu barkowego bez kontrastu       tak tak S 

RM stawu barkowego z kontrastem       tak tak S 

RM stawu biodrowego bez kontrastu       tak tak S 

RM stawu biodrowego z kontrastem       tak tak S 

RM stawu kolanowego bez kontrastu       tak tak S 

RM stawu kolanowego z kontrastem       tak tak S 

RM stawu łokciowego bez kontrastu       tak tak S 

RM stawu łokciowego z kontrastem       tak tak S 

RM stawu skokowego bez kontrastu       tak tak S 

RM stawu skokowego z kontrastem       tak tak S 

RM stopy bez kontrastu       tak tak S 

RM stopy z kontrastem       tak tak S 

RM szyi bez kontrastu       tak tak S 

RM szyi z kontrastem       tak tak S 

RM twarzoczaszki bez kontrastu      tak tak tak S 

RM twarzoczaszki z kontrastem      tak tak tak S 

RM uda bez kontrastu       tak tak S 

RM uda z kontrastem       tak tak S 

RM zatok bez kontrastu      tak tak tak S 

RM zatok z kontrastem      tak tak tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z ZAKRESU 
GINEKOLOGII 

         

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne  tak  tak tak tak tak tak S 

USG transwaginalne miednicy mniejszej  tak  tak tak tak tak tak S 

KTG        tak S 

Kolposkopia        tak S 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z ZAKRESU 
KARDIOLOGII 

         

EKG spoczynkowe tak tak tak tak tak tak tak tak  

EKG spoczynkowe z opisem tak tak tak tak tak tak tak tak  

Opis do EKG tak tak tak tak tak tak tak tak  

Echo serca dorośli     tak tak tak tak S 

Echo serca dzieci     tak tak tak tak S 

Echokardiografia - ECHO wysiłkowe     tak tak tak tak S 

Echokardiografia - ECHO z Dopplerem dorośli      tak tak tak tak S 

Echokardiografia - ECHO z Dopplerem dzieci     tak tak tak tak S 

Holter EKG     tak tak tak tak S 

Holter RR     tak tak tak tak S 

Próba wysiłkowa EKG     tak tak tak tak S 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z ZAKRESU 
NEFROLOGII 

         

Uroflowmetria       tak tak S 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z ZAKRESU 
NEUROLOGII 

         

EEG Elektroencefalografia - w czuwaniu     tak tak tak tak S 

EMG Elektromiografia - próba miasteniczna     tak tak tak tak S 

EMG Elektromiografia - próba tężyczkowa     tak tak tak tak S 

EMG Elektromiografia -  badanie jednego mięśnia 
metodą koncentryczną 

    tak tak tak tak S 

EMG Elektromiografia -  badanie przewodzenia we 
włóknach czuciowych jednego nerwu 

    tak tak tak tak S 

EMG Elektromiografia -  badanie zespołu cieśni 
nadgarstka 

    tak tak tak tak S 

ENG Elektroneurografia badanie przewodzenia we 
włóknach czuciowych jednego nerwu 

    tak tak tak tak S 

EEG Elektroencefalografia - w okresie snu       tak tak S 

Badanie czucia wibracji (palestezjometria)        tak S 

EMG Elektromiografia -  choroba neuronu 
ruchowego / stwardnienie boczne zanikowe  

       tak S 

EMG Elektromiografia -  uszkodzenie splotu        tak S 

EMG Elektromiografia -  polineuropatia/miopatia        tak S 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z ZAKRESU 
OTOLARYNGOLOGII 

         

Audiometria impedancyjna - tympanogram tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki 
słuchowej 

tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Audiometria tonalna tak tak tak tak tak tak tak tak S 

Audiometria nadprogowa tak tak tak tak tak tak tak tak S 

ABR Rejestracja słuchowych potencjałów 
wywołanych pnia mózgu – diagnostyka różnicowa 

       tak S 

ABR Rejestracja słuchowych potencjałów 
wywołanych pnia mózgu – latencje 

       tak S 

Charakterystyka szumów         tak S 

ENG Elektronystagmografia         tak S 
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

Oznaczenie progu dyskomfortu słyszenia (UCL)         tak S 

Otoemisja akustyczna        tak S 

Videonystagmografia         tak S 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z ZAKRESU 
PULMUNOLOGII 

         

Spirometria   tak tak tak tak tak tak S 

Spirometria z próbą rozkurczową   tak tak tak tak tak tak S 

SCYNTYGRAFIA          

Scyntygrafia tarczycy       tak tak S 

Scyntygrafia  kości        tak S 

Scyntygrafia  nerek         tak S 

Scyntygrafia  serca (obciążeniowa)        tak S 

Scyntygrafia  serca (spoczynkowa)        tak S 

PROWADZENIE CIĄŻY          

USG ciąży fizjologicznej 2D w 11 - 14 tygodniu   limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

USG ciąży fizjologicznej 2D w 18 - 22 tygodniu - 
połówkowe) 

  limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

USG ciąży fizjologicznej 2D w 28 - 32 tygodniu   limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

USG ciąży fizjologicznej dopplerowskie  w 18 - 22 
tygodniu - połówkowe z oceną serca płodu) 

      limit 1 limit 1  

USG ciąży fizjologicznej 2D  > 32 tygodnia   limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

SZCZEPIENIA          

Kwalifikacja do szczepienia tak tak tak tak tak tak tak tak  

Szczepienie przeciwko grypie sezonowej tak tak tak tak tak tak tak tak  

Anatoksyna przeciw tężcowi - szczepienie tak tak tak tak tak tak tak tak  

Szczepienie przeciw WZW typu A     tak tak tak tak  

Szczepienie przeciw WZW typu A i B     tak tak tak tak  

Szczepienie przeciw WZW typu B     tak tak tak tak  

Szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu 
mózgu 

       tak  

Szczepienie przeciw różyczce (dla dorosłych)        tak  

PRZEGLĄD STANU ZDROWIA – 1 RAZ W 
ROKU OCHRONY 

         

EKG spoczynkowe z opisem- przegląd stanu 
zdrowia limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

Konsultacja lekarza internisty limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

Badanie ogólne moczu - przegląd stanu zdrowia limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

Glukoza na czczo - przegląd stanu zdrowia limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

Lipidogram - przegląd stanu zdrowia limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

Morfologia pełna z rozmazem - przegląd stanu 
zdrowia 

limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

OB - odczyn opadania krwinek - przegląd stanu 
zdrowia 

limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1  

RTG klatki piersiowej - przegląd stanu zdrowia limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 limit 1 S 

Konsultacja lekarza ginekologa        limit 1  

Konsultacja lekarza urologa        limit 1  

USG jamy brzusznej        limit 1  

USG ginekologiczne        limit 1  

USG transwaginalne        limit 1  
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Nazwa usługi BURSZTYNOWY 
BURSZTYNOWY 

PLUS 
RUBINOWY 

RUBINOWY 
PLUS 

SZMARAGDOWY 
SZMARAGDOWY 

PLUS 
DIAMENTOWY 

DIAMENTOWY 
PLUS uwagi 

USG piersi        limit 1  

Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity        limit 1  

Hormon tyreotropowy - TSH        limit 1  

Kał - krew utajona        limit 1  

WIZYTY DOMOWE          

Lekarska wizyta domowa - dzień roboczy w 
godzinach pracy placówki limit 2 

wizyt po 
NNW1 

limit 2 
wizyt po 

NNW 

limit 2 
wizyt po 

NNW 

limit 2 
wizyt po 

NNW 

tak tak tak tak  

Lekarska wizyta domowa - dzień roboczy w nocy tak tak tak tak  

Lekarska wizyta domowa - święta tak tak tak tak  

Pielęgniarska wizyta domowa 
(iniekcja domięśniowa, dożylna, zmiana 
opatrunku, pobranie badań) 

       tak S 

TRANSPORT MEDYCZNY2           

do szpitala na planowany zabieg i do domu po 
hospitalizacji/zabiegu chirurgicznym         tak S 

  

 
1 NNW – nieszczęśliwy wypadek 
2 Dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu 
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1.2 Świadczenia z zakresu medycyny pracy – Pracownicze Programy Profilaktyczne  

1. Zakres obejmuje koszty usług przewidzianych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (dalej: ustawa o służbie medycyny 
pracy) i Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. 2016.1666 z późn.zm.). 

2. Ubezpieczający zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 1 i 4 i art. 6 ust.5 ustawy o służbie medycyny pracy, może wybrać wariant obejmujący usługi 
medyczne z zakresu Pracowniczych Programów Profilaktycznych służących zapobieganiu powstawania i szerzenia się niekorzystnych skutków 
zdrowotnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni: 

a. mają związek z warunkami albo charakterem pracy, 
b. są wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, 
c. wynikają ze struktury demograficznej pracowników, 
d. wynikają z oceny stanu zdrowia pracujących. 

3. Ubezpieczający we wniosku ubezpieczeniowym wskazuje dodatkowe warianty zgodnie z ryzykami zawodowymi występującymi w danym 
zakładzie pracy. 

4. Wszyscy pracownicy u danego pracodawcy z takim samym lub zbliżonym ryzykiem zdrowotnym są objęci takim samym wariantem 
Pracowniczych Programów Profilaktycznych dostosowanym do ryzyk występujących w danej grupie pracowników. 

5. Badania diagnostyczne i zabiegi rehabilitacyjne z zakresu Pracowniczych Programów Profilaktycznych wymagają uzyskania skierowania  
od lekarza. 

6. Ubezpieczonym kandydatom do pracy przysługują świadczenia jedynie z wariantu PODSTAWA. 
 
 

Nazwa wariantu Nazwa usługi medycznej/świadczeń z zakresu medycyny pracy – Pracownicza Opieka Profilaktyczna 

PODSTAWA 1. badania wstępne, kontrolne i okresowe,  
2. wizytacja stanowisk pracy,  
3. analizy stanu zdrowia pracowników, 
4. wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia Ubezpieczonych lub niezdolności do pracy,  
5. aktywne poradnictwa w stosunku do Ubezpieczonych, którzy cierpią na choroby zawodowe lub inne choroby 

związane z wykonywanym zawodem,  
6. delegowanie lekarza do zakładowej komisji BHP w przypadkach obowiązkowych. 

A. PROFILAKTYKA KARDIOLOGICZNA 
+ WALKA DLA SERCA 

Konsultacje lekarskie: internista, lekarz rodzinny, kardiolog. 
Badania laboratoryjne: morfologia krwi z rozmazem, morfologia krwi bez rozmazu, glukoza na czczo, glukoza – krzywa, 
glukoza po obciążeniu, kinaza fosfokreatynowa (CK), kinaza kreatynowa frakcja sercowa – CKMB, lipidogram 
(cholesterol całkowity, cholesterol – LDL, cholesterol – HDL, trójglicerydy, potas, sód, magnez. 
Badania diagnostyczne: EKG, ECHO serca, Holter EKG, Holter RR, próba wysiłkowa EKG (test wysiłkowy). 

Po wystąpieniu hospitalizacji kardiologicznej Ubezpieczonym przysługuje dodatkowo: 
1. teleopieka kardiologiczna, 
2. pomoc domowa, 
3. pomoc pielęgniarki po hospitalizacji, 
4. wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
5. dostarczenie leków, 
6. dostarczenie posiłków, 
7. transport medyczny na badania kontrolne, 
8. opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, 
9. usługi medyczne ambulatoryjne: 

a) konsultacje lekarzy specjalistów, 
b) rezonans magnetyczny klatki piersiowej, 
c) tomografia serca, 
d) badania laboratoryjne, 
- łączny limit 15 usług z tytułu choroby serca, 
e) kardiorehabilitacja – limit 10 zabiegów z tytułu choroby serca. 

B. PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA + 
WALKA Z RAKIEM 1 

Konsultacje lekarskie: internista, onkolog, ginekolog, urolog. 
Badania laboratoryjne: morfologia krwi  z rozmazem, morfologia krwi bez rozmazu, retikulocyty, płytki krwi, 
hematokryt, rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej, OB., CRP, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, AFP – 
alfafetoproteina, antygen CA-125, antygen CA-15-3, antygen CA-19-9, antygen rakowo-płodowy – CEA, antygen 
swoisty dla prostaty - PSA całkowity, antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny. 
Badania diagnostyczne: cytologia ginekologiczna. 

Po rozpoznaniu choroby nowotworowej Ubezpieczonym przysługuje dodatkowo: 
1. pomoc onkopsychologiczna – do łącznej kwoty 4000 zł z tytułu rozpoznania choroby nowotworowej. 

C. PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA + 
WALKA Z RAKIEM 2 

Konsultacje lekarskie: internista, onkolog, ginekolog, urolog. 
Badania laboratoryjne: morfologia krwi  z rozmazem, morfologia krwi bez rozmazu, retikulocyty, płytki krwi, 
hematokryt, rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej, OB., CRP, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, AFP – 
alfafetoproteina, antygen CA-125, antygen CA-15-3, antygen CA-19-9, antygen rakowo-płodowy – CEA, antygen 
swoisty dla prostaty - PSA całkowity, antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny. 
Badania diagnostyczne: cytologia ginekologiczna, RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, USG gruczołu 
krokowego, USG gruczołu krokowego transrektalne, USG tarczycy, USG piersi, USG transwaginalne, mammografia, 
gastroskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia, rektoskopia, badanie histopatologiczne pobranego materiału 
diagnostycznego, znieczulenie miejscowe do badań endoskopowych, znieczulenie ogólne do zabiegów 
endoskopowych. 

Po rozpoznaniu choroby nowotworowej Ubezpieczonym przysługuje dodatkowo: 
1. pomoc onkopsychologiczna – do łącznej kwoty 2000 zł z tytułu rozpoznania choroby nowotworowej, 
2. pomoc domowa, 
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Nazwa wariantu Nazwa usługi medycznej/świadczeń z zakresu medycyny pracy – Pracownicza Opieka Profilaktyczna 

3. pomoc pielęgniarki po hospitalizacji, 
4. refundacja zabiegów z dziedziny chirurgii naprawczej skutków leczenia onkologicznego,  
5. usługi medyczne ambulatoryjne: 

a) konsultacje lekarzy specjalistów, 
b) biopsje, 
c) badania laboratoryjne, 
d) badania rentgenowskie,  
e) badania USG, 
- łączny limit 20 usług z tytułu rozpoznania choroby nowotworowej, 
f) rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa, 
- łączny limit 1 usługi z tytułu rozpoznania choroby nowotworowej, 
g)  rehabilitacja – limit 20 zabiegów z tytułu rozpoznania choroby nowotworowej. 

 

D. PROFILAKTYKA NABYTYCH WAD 
POSTAWY 

Konsultacje lekarskie: neurolog, ortopeda. 
Badania diagnostyczne: RTG kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 
bez kontrastu, MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem, MR kręgosłupa piersiowego bez kontrastu, MR 
kręgosłupa piersiowego z kontrastem, MR kręgosłupa szyjnego bez kontrastu, MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem. 

E. PROFILAKTYKA NABYTYCH WAD 
WZROKU 

Konsultacje lekarskie: okulista. 
Badania diagnostyczne i zabiegi : badanie dna oka, badanie ostrości widzenia, badanie wydzielania łez, dobór szkieł 
korekcyjnych, GDX, pachymetria, gonioskopia, iniekcja podspojowkowa, płukanie dróg łzowych, pomiar ciśnienia 
śródgałkowego, usunięcie cala obcego z oka, OCT. 

F. PROFILAKTYKA 
NASTĘPSTW URAZÓW 

Konsultacje lekarskie: ortopeda. 
Badania diagnostyczne: RTG kości i stawów, USG stawów i więzadeł, CT kości i stawów. 
Rehabilitacja: 20 zabiegów rehabilitacyjnych po urazach układu kostno – stawowego. 

G. PROFILAKTYKA NABYTYCH WAD 
SŁUCHU 

Konsultacje lekarskie: otolaryngolog. 
Badania diagnostyczne i zabiegi: audiometria impedancyjna (tympanogram), audiometria impedancyjna + ocena 
funkcji trąbki słuchowej, audiometria nadprogowa, audiometria tonalna, opatrunek uszny z lekiem, paracenteza 
(przebicie błony bębenkowej) u osoby dorosłej, płukanie ucha, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, punkcja zatok, 
płukanie zatok, usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła. 

H. PROFILAKTYKA NEUROLOGICZNA 
+ 

WALKA Z UDAREM 

Konsultacje lekarskie: neurolog. 
Badania diagnostyczne: EEG, ENG, EMG, CT głowy, MR głowy. 

Po rozpoznaniu udaru mózgu Ubezpieczonym przysługuje dodatkowo: 
1. pomoc domowa, 
2. dostarczenie leków, 
3. pomoc pielęgniarki po hospitalizacji, 
4. transport medyczny na badania kontrolne, 
5. transport na badania lekarskie lub zabiegi rehabilitacyjne, 
6. opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 
7.  usługi medyczne ambulatoryjne: 
a) konsultacje lekarzy specjalistów, 
b) biopsje, 
c) badania laboratoryjne, 
d) badania rentgenowskie,  
e) badania USG 
- łączny limit 10 usług z tytułu wystąpienia udaru mózgu, 
f) rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa, 
- łączny limit 1 usługi z tytułu wystąpienia udaru mózgu, 
g)  rehabilitacja poudarowa -  limit 30 zabiegów z tytułu wystąpienia udaru mózgu. 

I. PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU 
ODDECHOWEGO 

Konsultacje lekarskie: internista, pulmonolog, alergolog 
Badania laboratoryjne: morfologia krwi z rozmazem, morfologia krwi bez rozmazu, OB, CRP. 
Badania diagnostyczne: spirometria, RTG klatki piersiowej, CT płuc, testy alergiczne skórne, testy alergiczne z krwi, 
testy kontaktowe płatkowe, testy skórne punktowe. 

J. PROFILAKTYKA 
DIABETOLOGICZNA  

Konsultacje lekarskie: internista, diabetolog, kardiolog, okulista 
Badania laboratoryjne: glukoza, glukoza – krzywa, glukoza po obciążeniu, glukoza w moczu, glukoza DZM, kreatynina, 
kreatynina w moczu, kreatynina DZM, klirens kreatyniny, lipidogram, białko w moczu, białko DZM, insulina, insulina 
– po obciążeniu, hemoglobina glikowana HbA1C, badanie ogólne moczu. 
Badania diagnostyczne: EKG. 

K. PROFILAKTYKA NASTĘPSTW 
EPIDEMII 

Konsultacje lekarskie: internista, neurolog, kardiolog, pulmonolog 
Badania laboratoryjne: morfologia krwi z rozmazem, CRP, kreatynina, mocz badanie ogólne, aminotransferaza 
alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa, dehydrogenaza mleczanowa, D – dimery. 
Badania diagnostyczne: RTG płuc, EKG, CT HRCT, ECHO serca. 
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2 Dodatkowy zakres ubezpieczenia  

2.1 Świadczenia z zakresu leczenia operacyjnego 

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot Ubezpieczonemu kosztów wykonanych zabiegów z zakresu leczenia operacyjnego poniesionych  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalny zwrot kosztów może nastąpić do wysokości sumy ubezpieczenia w roku ochrony,  
z zastrzeżeniem, że jednorazowy zwrot kosztów leczenia z tytułu wystąpienia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego nie może przekroczyć 50% 
sumy ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczający może wybrać wariant: 
a. Leczenie operacyjne podstawowy  – suma ubezpieczenia 5 000 zł w roku ochrony, 
b. Leczenie operacyjne rozszerzony – suma ubezpieczenia 10 000 zł w roku ochrony. 

3. Przez koszty wykonanych zabiegów z zakresu leczenia operacyjnego dnia należy rozumieć koszty poniesione w trakcie pobytu w placówce 
medycznej, do których należą: 

a. koszty konsultacji kwalifikacyjnej do zabiegu, w tym anestezjologicznej, 
b. koszty zabiegów diagnostycznych, operacyjnych lub endoskopowych, 
c. koszty znieczulenia, 
d. koszty pobytu i wyżywienia, 
e. koszty opieki pielęgniarskiej, 
f. koszty jednej wizyty kontrolnej po wykonaniu zabiegu. 

4. Ubezpieczonemu przysługują świadczenia z zakresu organizacji usług i pomocy po leczeniu operacyjnym, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
następujące usługi wspierające powrót do zdrowia: 

a. pomoc w miejscu ustalenia optymalnego podmiotu leczniczego wykonującego dany zabieg operacyjny, 

b. organizacja konsultacji wstępnych,  

c. organizacja i koszty transportu do miejsca zamieszkania po przebytym zabiegu operacyjnym,  

d. pomoc pielęgniarki po zabiegu operacyjnym, 

usługi są świadczone do łącznej kwoty 2000 zł w roku ochrony z tytułu przeprowadzenia jednego z zabiegów operacyjnych. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa  z zakresu leczenia operacyjnego obejmuje następujące zabiegi: 
1) Chirurgii ogólnej: 

a. operacje tarczycy: usunięcie guzka tarczycy, częściowe wycięcie tarczycy, całkowite wycięcie tarczycy, 
b. operacje przepuklin: operacja przepukliny pachwinowej, jednostronnej / obustronnej, operacja przepukliny mosznowej 

jednostronnej / obustronnej, operacja przepukliny z zastosowaniem siatki polienowej, operacja przepukliny pępkowej, operacja 
przepukliny w kresie białej, operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej, operacje przepuklin przedniej ściany brzucha, operacje 
przepukliny udowej, operacje przepuklin mosznowej,  

a. operacje odbytu i okolic odbytu: operacja żylaków odbytu metodą klasyczną, operacja żylaków odbytu metodą LONGO, operacja 
żylaków odbytu metodą Milligana-Morgana, operacja żylaków metodą Fergusona, operacja żylaków metodą Morinagi 
(DGHAL),operacja szczeliny odbytu, operacja przetoki odbytu, operacja zakrzepicy okołoodbytniczej, 

b. operacje żylaków kończyn dolnych: operacja żylaków kończyn dolnych metodą endoskopową, operacja żylaków kończyn dolnych 
metodą klasyczną, operacja żylaków kończyn dolnych metodą laserową, 

c. operacje wyrostka robaczkowego: wycięcie wyrostka robaczkowego metodą klasyczną, wycięcie wyrostka robaczkowego metodą 
laparoskopową, 

d. operacje pęcherzyka żółciowego: wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną, wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą 
laparoskopową. 

2) Urologii: 
a. operacje jąder i najądrzy: operacja wodniaka jądra, wycięcie jądra lub najądrza, 
b. operacje powrózka nasiennego: operacja wodniaka powrózka nasiennego, operacja żylaków powrózka nasiennego metodą 

laparoskopową, operacja żylaków powrózka nasiennego metodą klasyczną, 
c. operacje pęcherza moczowego i cewki moczowej: usunięcie guza pęcherza moczowego, rozszerzenie i kalibracja cewki moczowej, 

wycięcie polipa cewki moczowej, wycięcie torbieli okołocewkowej, 
d. operacje prostaty: biopsja prostaty, usunięcie gruczolaka prostaty, usunięcie prostaty, 
e. operacje nerek: wycięcie torbieli nerki, wycięcie nerki, biopsja zmiany chorobowej nerki, 
f. operacyjne leczenie kamicy nerkowej: operacyjne leczenie kamicy moczowej metodą klasyczną, operacyjne leczenie kamicy 

moczowej metodą laparoskopową, operacyjne leczenie kamicy moczowej metodą małoinwazyjną - litotrypsja (ESWL), operacyjne 
leczenie kamicy moczowej metodą małoinwazyjną - zabieg przezskórny (PCNL), operacyjne leczenie kamicy moczowej metodą 
małoinwazyjną - ureterorenoskopia (URSL). 

3) Ginekologii: 
a. operacje przydatków: usunięcie przydatków metodą klasyczną, usunięcie przydatków metodą laparoskopową, usunięcie torbieli 

jajnika metodą laparoskopową, 
b. operacje gruczołu Bartholina: nacięcie gruczołu Bartholina wraz z marsupializacją, wyłuszczenie gruczołu Bartholina, 
c. operacje polipów narządu rodnego: usuwanie polipów narządu rodnego, histeroskopowe usunięcie polipa, 
d. operacje mięśniaków: wyłuszczenie mięśniaków macicy metodą laparoskopową, wyłuszczenie mięśniaków macicy metodą 

klasyczną, histeroskopowe usunięcia mięśniaka, 
e. operacje wysiłkowego nietrzymania moczu. 

4) Okulistyki: 
a. operacje zaćmy (bez kosztu soczewki), 
b. operacje jaskry. 
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5) Ortopedii: 
a. operacje stawu kolanowego i okolic: artroskopia stawu kolanowego, chirurgiczne otwarcie stawu kolanowego, rekonstrukcja 

więzadeł pobocznych stawu kolanowego, artroskopowe wycięcie błony maziowej, artroskopowy szew łękotki, wycięcie 

przerośniętej kaletki kolanowej, wycięcie ganglionu dołu podkolanowego, 

b. operacje stawu barkowego: artroskopia stawu barkowego, operacja stawu obojczykowo-barkowego, 

c. inne: usunięcie materiału zespalającego z kości, wycięcie przerośniętej kaletki łokciowej, uwolnienie i transpozycja nerwu 

łokciowego, uwolnienie kanału nadgarstka, wycięcie ganglionu nadgarstka, uwolnienie przykurczu Dupuytrena. 

6) Otolaryngologii: 
a. operacje zatoki szczękowej: chirurgiczna operacja zatoki szczękowej, endoskopowa operacja zatoki szczękowej, 

b. operacje nosa: polipektomia nosa, septoplastyka nosa, 

c. operacje migdałków: usunięcie migdałka gardłowego (adenektomia), usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillectomia), 

przycięcie migdałków podniebiennych (tonsillotomia), usunięcie migdałka gardłowego i przycięcie migdałków podniebiennych 

(adenotonsillotomia), 

d. operacje ślinianek: usunięcie ślinianki podżuchwowej, usunięcie ślinianki przyusznej. 

2.2 Świadczenia z zakresu rehabilitacji 

Ubezpieczający może wybrać wariant: 
1) Rehabilitacja NNW 40 – limit 40 zabiegów w roku ochrony po urazie układu kostno – stawowego, który wystąpił w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej. 
2) Rehabilitacja NNW  – nielimitowana liczba zabiegów, po urazie układu kostno – stawowego, który wystąpił w trakcie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej. 
3) Rehabilitacja podstawowa 20 – limit 20 zabiegów w roku ochrony, 
4) Rehabilitacja podstawowa 60 – limit 60 zabiegów w roku ochrony, 
5) Rehabilitacja rozszerzona 60 – limit 60 zabiegów w roku ochrony, 
6) Rehabilitacja kompleksowa NNW 10  – 10 godzin zabiegowych, 
7) Rehabilitacja kompleksowa NNW  – nielimitowana liczba godzin zabiegowych, po urazie układu kostno – stawowego, który wystąpił w trakcie 

trwania ochrony ubezpieczeniowej, 

8) Rehabilitacja kompleksowa – 30 godzin zabiegowych. 
 
Dzieciom do ukończenia 7- go roku życia przysługują zabiegi rehabilitacyjne wyłącznie po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach. 

 

Nazwa usługi medycznej 
Rehabilitacja 

podstawowa/NNW 
Rehabilitacja 
rozszerzona 

Rehabilitacja kompleksowa/NNW uwagi 

FIZYKOTERAPIA   

Rodzaj zabiegów dostosowany do 
schorzenia Ubezpieczonego po 

przeprowadzonej przez fizjoterapeutę 
diagnostyce funkcjonalnej 

Ubezpieczonego3  

S 

Diatermia krótkofalowa tak tak  

Elektrostymulacja tak tak S 

Galwanizacja tak tak S 

Jonoforeza tak tak S 

Krioterapia miejscowa (rehabilitacja) tak tak S 

Laser punktowy tak tak S 

Laser skaner tak tak S 

Naświetlanie UV tak tak S 

Pole magnetyczne tak tak S 

Prądy diadynamiczne tak tak S 

Prądy interferencyjne tak tak S 

Prądy Tensa tak tak S 

Prądy Traberta tak tak S 

Sollux tak tak S 

Ultradźwięki tak tak S 

Ultrafonoforeza tak tak S 

KINEZYTERAPIA    

Ćwiczenia bierne tak tak S 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu tak tak S 

Ćwiczenia czynne wolne tak tak S 

 
3 zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 
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Nazwa usługi medycznej 
Rehabilitacja 

podstawowa/NNW 
Rehabilitacja 
rozszerzona 

Rehabilitacja kompleksowa/NNW uwagi 

Ćwiczenia czynne z oporem tak tak 

Rodzaj zabiegów dostosowany do 
schorzenia Ubezpieczonego po 

przeprowadzonej przez fizjoterapeutę 
diagnostyce funkcjonalnej 

Ubezpieczonego 

S 

Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane tak tak S 

Ćwiczenia izometryczne tak tak S 

Ćwiczenia ogólnousprawniające tak tak S 

MASAŻE    

Masaż hydropowietrzny całkowity  tak S 

Masaż hydropowietrzny miejscowy  tak S 

Masaż kręgosłupa - trakcja odcinek lędźwiowy  tak S 

Masaż kręgosłupa - trakcja odcinek piersiowy  tak S 

Masaż kręgosłupa - trakcja odcinek szyjny  tak S 

Masaż suchy całkowity  tak S 

Masaż suchy częściowy  tak S 

Masaż suchy jednego odcinka kręgosłupa  tak S 

Masaż suchy kończyny dolnej  tak S 

Masaż suchy kończyny górnej  tak S 

Taping  tak S 

TERAPIA MANUALNA    

Techniki mobilizacji stawów  tak S 

Techniki mobilizacji nerwów  tak S 

Techniki mobilizacji tkanek miękkich  tak S 

Techniki neuromobilizacji  tak S 

 

2.3 Świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego 

Ubezpieczający może wybrać wariant: 
1. Stomatologia 1,   
2. Stomatologia 2, 
3. Stomatologia 3 – za wyjątkiem badań RTG, za pozostałe usługi, jedynie zwrot kosztów leczenia (refundacja) w wysokości wskazanej  

w tabeli poniżej. 
 

Nazwa usługi medycznej STOMATOLOGIA 1 STOMATOLOGIA 2 STOMATOLOGIA 3 Zwrot kosztów 

przegląd stomatologiczny wraz z instruktażem higieny jamy ustnej limit 1 w roku ochrony limit 1 w roku ochrony limit 1 w roku ochrony 35 zł 

lakowanie zębów 
limit 1 zęba w roku 

ochrony 
limit 4 zębów w roku 

ochrony 
limit 8 zębów w roku 

ochrony 
20 zł 

scaling złogów nazębnych  
limit 2 łuków zębowych 

w roku ochrony 
limit 2 łuków zębowych 

w roku ochrony 
30 zł 

leczenie chorób przyzębia (za leczenie 1 zęba)   tak 100 zł 

leczenie endodontyczne (kanałowe za leczenie 1 zęba)   tak 120 zł 

leczenie nadwrażliwości zębów (za leczenie 1 zęba)   tak 80 zł 

odbudowa zęba (za leczenie 1 zęba)   tak 100 zł 

wypełnienie zęba (za leczenie 1 zęba)   tak 100 zł 

znieczulenie miejscowe (nasiękowe, przewodowe)   tak 15 zł 

ekstrakcja zęba mlecznego   tak 100 zł 

ekstrakcja zęba stałego (za wyjątkiem zębów mądrości)   tak 100 zł 

opatrunek chirurgiczny   tak 15 zł 

resekcja wierzchołka korzenia   tak 100 zł 

RTG punktowe zęba   tak 15 zł 

pantomogram   tak 80 zł 
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2.4 Zwrot kosztów leczenia poza siecią placówek Partnerów Medycznych. 

Ubezpieczający może wybrać wariant: 
1. Zwrot kosztów podstawowy   
2. Zwrot kosztów rozszerzony 

3. Zwrot kosztów kompleksowy 

4. Zwrot kosztów maksymalny 

Nazwa grupy usług medycznych 
Zwrot kosztów 
podstawowy   

Zwrot kosztów 
rozszerzony 

Zwrot kosztów 
kompleksowy 

Zwrot kosztów 
maksymalny 

uwagi 

Konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 50 zł 70 zł 80 zł 150 zł  

Konsultacja lekarza specjalisty 70 zł 80 zł 100 zł 200 zł  

Konsultacja profesorska - - - 300 zł  

Badania diagnostyczne 

RTG 20 zł 40 zł 40 zł 60 zł S 

USG 40 zł 80 zł 80 zł 150 zł S 

Endoskopia 100 zł 140 zł 200 zł 400 zł S 

ECHO serca, badania holterowskie, test wysiłkowy 100 zł 140 zł 200 zł 400 zł S 

EEG, EMG, ENG 100 zł 140 zł 200 zł 400 zł S 

Tomografia komputerowa  150 zł 200 zł 250 zł 500 zł S 

Rezonans magnetyczny 250 zł 300 zł 400 zł 800 zł S 

 

 


