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UMOWA NR 
ABONAMENTU INDYWIDUALNEGO 

zawarta dnia  w Warszawie pomiędzy: 
Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275255, REGON 
140802685, NIP 5242593360, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 23 566 900,00 zł zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
a 

Panią/Panem ( imię/nazwisko) 

zamieszkałym/ą w   

przy ul. 

e-mail 

zwanym/ą dalej „Zleceniodawcą”, która/y wskazuje następującą osobę uprawnioną, zwaną dalej Beneficjentem, do korzystania  
ze świadczeń zdrowotnych wynikających z niniejszej Umowy: 

Imię i Nazwisko  

PESEL (w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL – data urodzenia): 

§ I
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług medycznych przez Zleceniobiorcę na rzecz wskazanego przez Zleceniodawcę 
Beneficjenta w ramach uiszczonej przez Zleceniodawcę ryczałtowej opłaty abonamentowej, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

§ II
1. Szczegółowe zasady i warunki wykonywania Umowy regulują zapisy dokumentów: 
 1.1. Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Abonamentu Indywidualnego, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy 
 1.2. Zakres Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Abonamentu Indywidulanego, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy 
 1.3. Regulamin Sklepu Internetowego, który dostępny jest na stronie https://sklep.enel.pl/
2. Dokumenty wymienione ust. 1 stanowią integralną cześć Umowy. 

§ III
1.  Strony ustalają, że roczna opłata ryczałtowa, za gotowość do wykonania świadczeń zdrowotnych oraz wykonanie świadczeń zdrowotnych 

w ramach umowy, wynosi  

 (słownie:  )  
 za abonament  

2.  Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wskazanej powyżej opłaty ryczałtowej w całości w dniu zawarcia Umowy zawsze za 
pośrednictwem systemu płatniczego PayU.

§ IV
1.  Opieka medyczna w ramach niniejszej Umowy zostanie uruchomiona po dokonaniu przez Zleceniodawcę wpłaty zgodnie  

z paragrafem § III, nie wcześniej jednak niż od daty początku opieki medycznej wskazanej przez Zleceniodawcę w niniejszej Umowie. 
§ V

1.  Świadczenie opieki medycznej na zasadach określonych niniejszą Umową, rozpoczyna się z dniem  pod 
warunkiem spełnienia wymagań zawartych w § III ust. 2 i obowiązuje do dnia 

§ VI
1.  Zleceniodawca może złożyć reklamację miedzy innymi drogą elektroniczną na adres: abonamentindywidualny@enel.pl lub pisemnie na 

adres: Centrum Medycznym ENEL-MED S.A. DZIAŁ UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa. 
Reklamacje dotyczące obsługi (za wyjątkiem reklamacji medycznych rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpływu 
reklamacji do Zleceniobiorcy. 



www.enel.pl2

§ VII
1.  Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Zleceniobiorca Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00 195 Warszawa. 
2.  Administrator danych przetwarza dane w celu realizacji umowy oraz w przypadku Beneficjenta w celu realizacji świadczeń medycznych 

w ramach Abonamentu Indywidualnego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte 
w Polityce prywatności dostępnej na stronie enel.pl. 

3. Zleceniodawca oświadcza, że:
 a) zapoznał się z Polityką prywatności,
 b)  uzyskał zgodę Beneficjenta lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku gdy Beneficjent nie ukończył 18 roku życia) – dalej jako 

Przedstawiciel ustawowy, na udostępnienie danych osobowych Beneficjenta zawartych w umowie Zleceniobiorcy w celu realizacji 
umowy Abonamentu Indywidualnego oraz realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach wykupionego przez Zleceniodawcę na rzecz 
Beneficjenta Abonamentu Indywidualnego oraz poinformował Beneficjenta lub Przedstawiciela ustawowego o dobrowolności 
wyrażenia przedmiotowej zgody oraz możliwości jej wycofania przed udostepnieniem danych Zleceniobiorcy, 

 c)  poinformował Beneficjenta lub Przedstawiciela ustawowego, że w momencie udostępnienia danych osobowych Beneficjenta 
podanych w umowie przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy administratorem danych osobowych Beneficjenta staje się Centrum 
Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok 524,

 d)  przekazał Beneficjentowi lub Przedstawicielowi ustawowemu informacje dotyczące przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych 
osobowych Beneficjenta zawarte w Polityce prywatności w tym przede wszystkim dane kontaktowe Zleceniobiorcy oraz powołanego 
przez Zleceniobiorcę Inspektora ochrony danych osobowych, informacje o celu i zakresie przetwarzania danych, podstawie prawnej 
przetwarzania danych, okresie przetwarzania/przechowywania danych, odbiorcach danych, dobrowolności podania danych oraz skutków 
ich niepodania, prawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym prawie dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania; 

 e)  Beneficjent lub Przedstawiciel ustawowy zapoznał się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności.
4.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem szczególnej staranności w celu ochrony interesów 

osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw określonych przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i przepisami 
dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej, a także do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych osobowych oraz 
sposobów ich zabezpieczenia.

5.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, a także stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych 
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

§ VIII
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
3.  Wszelkie sprawy sporne będą załatwiane w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia winny być kierowane do sądu 

właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

§ IX
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy stronami, wynikające z realizacji Umowy, podlegają rozpatrzeniu przez sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby strony pozwanej.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Abonamentu Indywidualnego
Załącznik nr 2. Zakres Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Abonamentu Indywidulanego
Załącznik nr 3. Regulamin Sklepu Internetowego
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Załącznik nr 1 

WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  
ABONAMENTU INDYWIDUALNEgO 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1.  Niniejsze Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych „WUŚZ” Abonamentu Indywidualnego stanowią integralną część zawieranych 

przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. umów dla Klientów indywidualnych o udzielanie Świadczeń Zdrowotnych. 
2.  Umowę Abonamentu Indywidualnego można zawrzeć na cudzy rachunek, z tym że Beneficjent Świadczeń Zdrowotnych imiennie wskazany 

jest w umowie Abonamentu Indywidualnego. 
3. Do umowy Abonamentu Indywidualnego mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 2 Definicje 
W niniejszych WUŚZ Abonamentu Indywidualnego oraz innych dokumentach związanych z zawarciem umowy Abonamentu Indywidualnego 
lub wykonywaniem tej umowy, wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenia: 
1.   Zleceniobiorca – Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000275255, REGON 140802685NIP 5242593360, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 23 566 900,00zł, adres mailowy: sklep@ enel.pl, 
nr telefonu: 22 230 70 80. 

2.   enel-med – Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275255, 
REGON 140802685 NIP 5242593360, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 23 566 900,00 zł, adres mailowy: sklep@ enel.pl. 

3.   Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamawiający Abonament 
Indywidualny poprzez sklep internetowy i zobowiązana do jego opłacenia jednorazowo poprzez system płatniczy PayU. 

4.   Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym https://sklep.enel.pl. Narzędzie to umożliwia nabywanie usług, 
voucherów lub towarów od sprzedawcy. 

5.   Beneficjent – osoba fizyczna imiennie wskazana przez Zleceniodawcę w Umowie jako osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych wynikających z Umowy. Beneficjentem może być osoba, która w dniu zawarcia umowy ukończyła 18 rok życia, a nie 
przekroczyła 65 roku życia, z zastrzeżeniem, że w Abonamencie Indywidualnym ZDROWA RODZINA opieka kompleksowa i Abonamencie 
Indywidualnym ZDROWA RODZINA opieka specjalistyczna Beneficjentem może być również Dziecko. 

6.   Dziecko – każde dziecko własne Zleceniodawcy lub dzieci w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, 
a w przypadku kontynuacji nauki w wieku do 25 lat. 

7.   Zakres Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Abonamentu Indywidualnego – wskazany w umowie załącznik nr 2 określający zakres świadczeń 
zdrowotnych przysługujących Beneficjentowi wraz z warunkami ich wykonania. 
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8.    Umowa – umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą. 
9.      Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych w Abonamencie Indywidualnym lub WUŚZ w Abonamencie Indywidualnym – niniejszy 

dokument. 
10.   Badania profilaktyczne – kompleksowa usługa medyczna udzielana Beneficjentowi w ogólnopolskiej sieci placówek enel-med oraz 

sieci przychodni partnerów medycznych enel-med w całej Polsce, obejmująca profilaktyczne badania laboratoryjne i diagnostyczne. 
Szczegółowy zakres badań określony jest w Zakresie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Abonamentu Indywidualnego stanowiącym 
załącznik do Umowy. 

11.   Choroba – zaburzenie w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Beneficjenta, niezależne od niczyjej woli, powstałe w wyniku 
patologii, co do której lekarz może postawić diagnozę wymagająca leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji. 

12.   Choroba psychiczna – zgodnie z diagnozą lekarza prowadzącego choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenie psychiczne i zaburzenia zachowania (kod ICD:F00-f99), a także depresja i nerwica. 

13.   Lekarz – osoba posiadająca formalnie potwierdzone kwalifikacje zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w kraju, w którym świadczy 
usługi, wykonująca zawód w zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji. 

14.   Okresowy przegląd stomatologiczny – konsultacja lekarza stomatologa w zakresie stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej 
obejmująca badanie lekarskie, zalecenia co do leczenia i profilaktyki. 

15.   Pierwsza linia medyczna – usługa świadczona całodobowo przez enel-med pod numerem telefonu 501 111 999 umożliwiająca Beneficjentowi 
uzyskania informacji medycznych, w tym możliwości skorzystania z usług. 

16.   Sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, 
zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie 
i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, 
motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowane samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, 
buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, 
kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, jeździectwo, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów 
lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboaring, freefall, downhill, b.a.s.e., jumping, dream jumping oraz jazdy na nartach lub 
snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone 
do poruszania się po śniegu lub lodzie. 

17.   Świadczenie Zdrowotne – wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia świadczenia 
objęte umową abonamentu indywidualnego, określone w Zakresie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, udzielane Beneficjentowi 
w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz świadczenia związane z prowadzeniem ciąży określone w Zakresie Udzielania 
Świadczeń Zdrowotnych. 

18.   Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego Beneficjent niezależnie od swojej woli 
doznał uszkodzenia ciała. 

19.   Wizyty domowe – wizyty świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej, a w przypadku abonamentu rodzinnego 
pediatrę lub lekarza medycyny rodzinnej. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia wizyt domowych określone w Zakresie Udzielnia 
Świadczeń Zdrowotnych. 

20.   Placówki własne – oddziały Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. dostępne na stronie internetowej Zleceniobiorcy: https://sklep.enel.pl/
abonamenty. 

21.   Placówki partnerskie – podmioty wykonujące działalność leczniczą współpracujące ze Zleceniobiorcą, których aktualna lista jest dostępna 
na stronie internetowej Zleceniobiorcy https://sklep.enel.pl/abonamenty.

22.   Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Zleceniodawcę, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Abonamentu Indywidualnego. 
23. PayU – system płatniczy udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym umożliwiający Zleceniodawcy opłacenie zamówienia. 
24.   Początek opieki zdrowotnej – wskazana przez Zleceniodawcę na Umowie Abonamentu Indywidualnego data od której Zleceniobiorca 

zobowiązany jest świadczyć na rzecz Beneficjentów umowy świadczenia zdrowotne. Początek opieki zdrowotnej może przypadać na 
pierwszy bądź piętnasty dzień miesiąca. Data zawarcia Umowy Abonamentu Indywidualnego musi nastąpić minimum na 5 dni roboczych 
przed początkiem opieki zdrowotnej. 

25.   Data zawarcia Umowy Abonamentu Indywidualnego – data złożenia przez Zleceniodawcę zamówienia w sklepie internetowym i opłacenie 
go w całości przez system płatniczy PayU. 

§ 3 Przedmiot Umowy Abonamentu Indywidualnego
1.   Przedmiotem Umowy Abonamentu Indywidualnego jest świadczenie usług medycznych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 

w ramach uiszczonej przez Zleceniodawcę abonamentowej opłaty ryczałtowej, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
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§ 4 Osoba uprawniona 
1.   Osobami uprawnionymi do otrzymywania Świadczeń Zdrowotnych w ramach Umowy Abonamentu Indywidualnego są wyłącznie 

Beneficjenci wskazani przez Zleceniodawcę imiennie w Umowie Abonamentu Indywidualnego. 

§ 5 Zakres Umowy Abonamentu Indywidualnego 
1.   Zakres Abonamentu Indywidualnego określony jest w Załączniku nr 2 do umowy „Zakres Udzielania Świadczeń Zdrowotnych Abonamentu 

Indywidualnego”. 
2.  Umowa Abonamentu Indywidualnego może być zawarta w wariancie: 
 1)  Abonament Indywidualny ZDROWA KOBIETA opieka specjalistyczna obejmującym koszty świadczeń zdrowotnych określonych 

w Zakresie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych dla powyższego wariantu. 
 2)  Abonament Indywidualny ZDROWA KOBIETA opieka kompleksowa obejmującym koszty świadczeń zdrowotnych określonych 

w Zakresie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych dla powyższego wariantu. 
 3)  Abonament Indywidualny ZDROWY MĘŻCZYZNA opieka specjalistyczna obejmującym koszty świadczeń zdrowotnych określonych 

w Zakresie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych dla powyższego wariantu. 
 4)  Abonament Indywidualny ZDROWY MĘŻCZYZNA opieka kompleksowa obejmującym koszty świadczeń zdrowotnych określonych 

w Zakresie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych dla powyższego wariantu. 
 5)  Abonament Indywidualny ZDROWA RODZINA opieka specjalistyczna obejmującym koszty świadczeń zdrowotnych określonych 

w Zakresie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych dla powyższego wariantu. 
 6)  Abonament Indywidualny ZDROWA RODZINA opieka kompleksowa obejmującym koszty świadczeń zdrowotnych określonych 

w Zakresie Udzielania Świadczeń Zdrowotnych dla powyższego wariantu. 
3.   Zleceniobiorca pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych o których mowa w ust. 1, zgodnie ze wskazaniami medycznymi od lekarza zleceniobiorcy.

§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności z zakresu świadczeń 
1.  Świadczenia Zdrowotne Zleceniobiorcy podlega ograniczeniom i nie obejmuje: 
 1) leczenia chorób psychicznych, 
 2) leczenia operacyjnego w zakresie chirurgii plastycznej i/lub rekonstrukcyjnej, 
 3) korekcji wad wrodzonych, 
 4) leczenia operacyjnego w zakresie przeszczepów, 
 5) leczenia protezami i endoprotezami, 
 6) prowadzenia ciąży patologicznej, która zgodnie z rozporządzeniem MZ, powinna być prowadzona przez ośrodki referencyjne, 
 7) hospitalizacji poporodowej (powyżej 5 dni ), 
 8) diagnozowania i leczenia niepłodności pierwotnej i wtórnej oraz usuwania ciąży, 
 9) leczenia uszkodzeń powstałych w wyniku samookaleczenia lub próby samobójstwa, 
 10)  leczenia nawracających uszkodzeń powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu związanego ze zwiększonym ryzykiem urazów, 
 11)  leczenia chorób przewlekłych skutkujących ciężką niewydolnością narządową i powikłaniami z nią związanymi (poza opieką 

ambulatoryjną przysługującą Beneficjentom zgodnie ze stosownym zakresem świadczeń), 
 12) leczenia urazów związanych z uczestnictwem w grupach militarnych i paramilitarnych, 
 13) leczenia urazów będących wynikiem usiłowania lub dokonania czynu zabronionego przez prawo, 
 14) leczenia zespołów uzależnień, leczenia AIDS i chorób związanych z AIDS. 

§ 7 Zawarcie Umowy Abonamentu Indywidualnego
1.  Umowę Abonamentu Indywidualnego zawiera się na podstawie złożonego zamówienia przez Zleceniodawcę w Sklepie internetowym 

i opłaceniu go w całości poprzez system płatniczy PayU. 
2. Umowę Abonamentu Indywidualnego zawiera się na okres dwunastu miesięcy.
3.  Każda ze stron umowy może ją rozwiązać w trybie natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. 
4. Za rażące naruszenie postanowień umowy przez Zleceniodawcę uważa się:
 1) zachowanie beneficjenta stwarzające zagrożenie dla personelu ENEL-MED S.A. lub pacjentów ENEL-MED S.A., 
 2) odnoszenie się przez Beneficjenta  w sposób obraźliwy lub wulgarny wobec personelu ENEL-MED S.A. lub pacjentów ENEL-MED S.A., 
 3)  naruszanie przez Beneficjenta dobrego imienia ENEL-MED S.A., w tym poprzez nieprawdziwe obraźliwe publikacje lub publiczne 

wypowiedzi na jego temat, 
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 4)  zakłócanie przez Pacjenta funkcjonowania placówek ENEL-MED S.A., w szczególności poprzez: wielokrotne (co najmniej 2 razy w ciągu 
trwania umowy)  odwoływanie wizyt, nieprzychodzenie na wizyty, spóźnianie się na wizyty. 

§ 8 Początek i koniec obowiązywania Umowy Abonamentu Indywidualnego
1.  W Umowie Abonamentu Indywidualnego określa się datę początkową i końcową trwania umowy. 
2.  Początek opieki zdrowotnej uzależniony od daty zawarcia Umowy Abonamentu Indywidualnego. 
3.   Początek opieki zdrowotnej może rozpoczynać się od pierwszego bądź piętnastego dnia miesiąca. Data zawarcia Umowy Abonamentu 

Indywidualnego musi nastąpić minimum na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem opieki zdrowotnej. 
4.  Koniec trwania Umowy Abonamentu Indywidualnego następuje: 
 1) z dniem upływu końca Umowy, 
 2) z dniem odstąpienia przez Stronę od Umowy Abonamentu Indywidualnego, w sytuacji o której mowa w §7 ust.2.,
 3) z dniem zgonu Zleceniodawcy, a w przypadku zawarcia Umowy na cudzy rachunek zgonu Beneficjenta.

§ 9 Opłata za Abonament Indywidualny
1.  Opłata należna za Abonament Indywidualny wskazana jest w Umowie Abonamentu Indywidualnego. 
2.  Opłata należna za Abonament Indywidualny określona jest w złotych polskich [PLN]. 
3.  Opłata należna za Abonament Indywidualny płatna jest jednorazowo zawsze za pośrednictwem systemu płatniczego PayU. 
4.  Opłata należna za Abonament Indywidualny powinna być opłacona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Abonamentu Indywidualnego. 
5.   W przypadku rozwiązania Umowy Abonamentu Indywidualnego, przed upływem okresu na który została zawarta, Zleceniodawcy 

przysługuje zwrot składki, który liczony jest proporcjonalnie za każdy miesiąc trwania umowy. 

§ 10 Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych
1.   Świadczenia Zdrowotne oferowane w ramach Umowy Abonamentu Indywidualnego realizowane są wyłącznie w Placówkach Własnych 

oraz w Placówkach Partnerskich w godzinach ich funkcjonowania. 
2.  enel-med jest uprawniony do zmiany listy Placówek Partnerskich. 
3.   W sytuacjach zmiany listy Placówek Partnerskich, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia realizacji usług medycznych 

wskazanych w załączniku nr 2 przez Zleceniodawcę w innych Placówkach Partnerskich i Własnych znajdujących się w promieniu do  
30 km od Placówki Partnerskiej, która została usunięta z listy Placówek Partnerskich (stan z dnia podpisania przez Zleceniodawcę 
Umowy) a jeżeli jest to niemożliwe do pokrycia kosztów usług medycznych zagwarantowanych w załączniku nr 2. 

4.   Warunkiem udzielenia Świadczenia Zdrowotnego w ramach Umowy Abonamentu Indywidualnego jest uprzednie uzgodnienie terminu 
jego wykonania z enel-med w sposób wskazany w ust. 5 poniżej. 

5.  Termin wykonania Świadczenia Zdrowotnego można zarezerwować za pośrednictwem Infolinii enel-med 22 23 07 007. 
6.   Badania diagnostyczne i laboratoryjne wykonywane są w ramach Umowy Abonamentu Indywidualnego wyłącznie na podstawie wskazań 

medycznych wynikających z procesu diagnostycznego i leczenia prowadzącego przez Lekarza Zleceniobiorcy oraz wystawionego przez 
Lekarza Zleceniobiorcy skierowania. Dotyczy to również pozostałych Świadczeń Zdrowotnych. 

7.   Korzystanie ze Świadczeń Zdrowotnych wykonywanych przez Zleceniobiorcę odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości bądź innego 
dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość Beneficjenta. 

8.   Ze względów organizacyjnych Beneficjent powinien stawić się z co najmniej 10 minutowym wyprzedzeniem przed wyznaczoną godziną 
wykonania Świadczenia Zdrowotnego. 

9.   Beneficjent jest zobowiązany do odwoływania zarezerwowanych wizyt lekarskich, w przypadku braku możliwości lub potrzeby skorzystania 
z nich w umówionym terminie. Za wizytę odwołaną w terminie uznaje się odwołanie wizyty telefonicznie, poprzez sms-a, system on-line 
lub osobiście w recepcji nie później niż na 5 godzin przed terminem wizyty. 

§ 11 Odpowiedzialność
1.  enel-med ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa polskiego. 
2.   enel-med oświadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania Świadczeń Zdrowotnych. 

§ 12 Postanowienia końcowe
1.  Wszelkie Świadczenia Zdrowotne udzielane przez enel-med na podstawie Umowy Abonamentu Indywidualnego podlegają przepisom 

prawa polskiego.
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PIERWSZA LINIA MEDYCZNA POMOC W NAgŁYCH PRZYPADKACH W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów zapewniamy kontakt 
telefoniczny z dyżurującymi pielęgniarkami, ratownikami medycznymi 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Personel medyczny na 
podstawie przeprowadzonego wywiadu doradza jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. W zależności od wskazań medycznych umawia 
wizytę domową, wzywa karetkę pogotowia, ustala termin pilnych badań i konsultacji w placówkach w sieci, koordynuje hospitalizację oraz 
stanowi źródło informacji o dyżurujących szpitalach.

CALL CENTER – REZERWACJA PLANOWANYCH WIZYT PRZEZ TELEFON W enel-med do stałej dyspozycji pacjentów pozostaje nasze 
Call Center, które umawia na wizyty i badania oraz udziela informacji o naszych produktach i usługach. Korzystając z zaawansowanych 
rozwiązań teleinformatycznych, mamy gwarancję najwyższej jakości obsługi wszystkich połączeń. Postrzegając kontakt z Call center jako 
pierwsze ogniwo realizacji usługi przywiązujemy dużą wagę do profesjonalizmu w obsłudze telefonicznej, prowadząc ciągły cykl szkoleń 
naszego personelu.

SYSTEM ON-LINE I APLIKACJA MOBILNA Nowoczesny system on-line oraz aplikacja mobilna w szybki sposób umożliwia sprawdzenie 
grafi ków lekarskich, wybranie preferencji wyszukiwania – miasta, rodzaju usługi, lokalizacji placówki, preferowanego terminu, aby w łatwy 
sposób umówić lub odwołać uprzednio zarezerwowaną usługę. W Systemie on-line oraz aplikacji mobilnej pacjent ma dostęp do zaleceń ze 
zealizowanych wizyt jak również wyników badań laboratoryjnych. System podpowiada specjalności i nazwiska lekarzy z których korzystamy 
najczęściej, pacjent ma również możliwość zamówienia recepty na leki u lekarza.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy specjalistów bez konieczności 
uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, 
skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje 
konsultacje następujących lekarzy: internista, alergolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, 
ginekolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, laryngolog, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, proktolog, pulmonolog, 
reumatolog. Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza.

E-WIZYTY Dla pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line oferujemy dodatkową możliwość uzyskania porady medycznej za 
pomocą czatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić porady profi laktycznej, postawić 
wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. 
Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności gwarantuje tożsamy dostęp do e-wizyty, w ramach grafi ków e-wizyt udostępnionych 
w systemie on-line i aplikacji mobilnej.

PROWADZENIE CIĄŻY Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem prowadzenia ciąży prawidłowej zalecanej 
przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji i podstawowych badań 
laboratoryjnych zawartych w niniejszym pakiecie. 

Zdrowa Kobieta 
opieka specjalistyczna

Załącznik nr 2 

ZAKRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
ABONAMENTU INDYWIDUALNEgO 
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BADANIA LABORATORYJNE W ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są: hematologia i badania układu krzepnięcia: 
Morfologia z rozmazem automatycznym, Rozmaz ręczny krwi, Odczyn Biernackiego, Płytki krwi, Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), Czas 
trombinowy (TT) w osoczu, Czas protrombinowy (PT) /wskaźnik Quicka, INR, Fibrynogen, badania moczu i kału: Badanie ogólne moczu, Białko 
w dobowej zbiórce moczu, Białko w moczu, Glukoza w moczu, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie), Lamblie w kale metodą 
enzymatyczną ELISA, Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną), Badanie ogólne kału, badania biochemiczne: Albumina w surowicy, 
Amylaza w surowicy, Amylaza w moczu, Białko całkowite, Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe, Bilirubina całkowita w surowicy, Bilirubina pośrednia 
w surowicy, Bilirubina bezpośrednia w surowicy, Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Chlorki w surowicy, Cholesterol całkowity, Cholesterol 
HDL w surowicy, Glukoza, Glukoza – pomiar glukometrem, Dehydrogenaza mleczanowa (LDH), Fosfataza kwaśna całkowita (ACP), Fosfataza kwaśna 
sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny w moczu, Fosfor nieorganiczny w moczu 
ze zbiórki dobowej, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Kinaza kreatynowa (CK), Kreatynina w surowicy, Kreatynina w moczu, Kreatynina 
w moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-
wyl.), Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Magnez w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik w surowicy, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, 
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Odczyn Waaler – Rose, Potas w surowicy, Potas w moczu ze zbiórki dobowej, Rozdział elektrof. białek w surowicy 
(Proteinogram), Sód w surowicy, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Aminotransferaza asparaginianowa (AST), Aminotransferaza alaninowa (ALT), 
Triglicerydy Wapń całkowity w surowicy, Wapń w moczu, Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej, Żelazo w surowicy, badania serologiczne: 
WR – Serologia kiły RPR/(VDRL), Grupa krwi + Rh, Mononukleoza (test lateksowy), badania bakteriologiczne:Górne drogi oddechowe – gardło, 
migdałki – tlenowo, Nos – posiew tlenowy, Nos – posiew wymazu w kierunku S. aureus, Jama ustna – posiew z wymazu – tlenowo + grzyby, Jama 
ustna – posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy zew.) – posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe – posiew materiału 
tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu, Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC – preparat/plwocina + posiew 
met. konwencjonalna, Oko – posiew wymazu tlenowo, Oko – posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany 
skórne- posiew/ tlenowo + grzyby, Rana powierzchowna – posiew wymazu tlenowo, Rana głęboka – posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki/ 
wydzieliny /bioptaty – posiew tlenowo + beztlenowo, Wydzielina ropa – posiew tlenowo + bakterie, Biocenoza pochwy – czystość, preparat, Badanie 
na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis 
(cewka moczowa), Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo  
+ grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo  
+ grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg 
moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Nasienie – posiew tlenowo 
+ grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew, Neisseria gonorrheae – posiew (szyjka macicy), Neisseria gonorrheae – posiew (pochwa), Neisseria 
gonorrheae – posiew (cewka moczowa), Mykoplasmy, Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu, Mocz – posiew, Kał ogólny  
– posiew/tlenowo, Kał ogólny – posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella Shigella – kał posiew, Campylobacter – posiew kału, 
Yersinia – kał posiew, Wymaz z odbytu – posiew, Clostridium Difficiele – kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, Adenowirusy – kał, Kał – badanie na 
nosicielstwo (jedno badanie/próbka), Krew – posiew tlenowo + beztlenowy, Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny – posiew beztlenowo, badania 
immunologiczne: Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, diagnostyka infekcji: 
Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Borelioza IgM+IgG przeciwciała (test jakościowy), Chlamydia pneumoniae p/c IgG, 
Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), Chlamydia trachomatis p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgM, Cytomegalia – IgG (CMV 
IgG), Cytomegalia – IgM (CMV IgM), EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), P/c anty HBs, P/c anty HCV, Helicobacter 
pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, Toxo p/c Ig, Toxo p/c IgG, hormony płciowe i metaboliczne: 
Prolaktyna (PRL), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron Testosteron, Kortyzol, Kortyzol w moczu, Gonadotropina 
kosmówkowa w surowicy – total, Parathormon PTH, Transferyna, Witamina 25(OH)D Total, Witamina D3 (1,25(OH)2D3), diagnostyka chorób 
tarczycy: Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c antytyreoglobulinowe (ATG), P/c przeciwko 
peroksydazie tarczycowej (ATPO), Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb), diagnostyka cukrzycy: Hemoglobina glikowana (HbA1c), diagnostyka 
anemii, Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna, markery nowotworowe: Antygen karcinoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15 – 3, CA 19 – 9, Alfa 
– fetoproteina (AFP), PSA całkowity, badania alergologiczne i alergeny: Immunoterapia iniekcja odczulająca, Testy skórne, Immunoglobulina IgE 
(całk.) w surowicy, Panel alergenów wziewnych – 20 alergenów, Panel alergenów pokarmowych – 20 alergenów, Panel alergenów pediatrycznych /
mieszanych, inne: Antybiogram, Badania mikologiczne, Cytologia, Test ACTIM CRP.

DIAgNOSTYKA OBRAZOWA Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne: badania rentgenowskie: 
RTG czaszki (1 projekcja), RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg Orleya), RTG zatok obocznych 
nosa, RTG oczodołów – 2 projekcje, RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja), RTG celowane na oczodół, RTG celowane na siodło tureckie, 
RTG kanału nerwu wzrokowego, RTG uszu wd Schillera (porównawcze), RTG stawów skroniowo – żuchwowych, RTG żuchwy PA + skos, RTG 
żuchwy (1 projekcja), RTG kości nosa, RTG krtani, RTG nosogardła, RTG tarczycy, RTG kręgów C1 – C2 (celowane na ząb obrotnika), RTG celowane 
na poszczególny krąg, RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego  
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– skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego 
na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG 
kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane 
L5 – S1, RTG kości krzyżowej AP + bok, RTG kości ogonowej AP + bok, RTG kości ogonowej – bok/AP (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA, 
RTG klatki piersiowej – bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok, RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc, RTG żeber – skos, RTG żeber AP/
PA (1 projekcja), RTG żeber L+P (2 projekcje), RTG stawu barkowego AP, RTG stawu barkowego osiowe, RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG 
stawu barkowego AP + osiowe, RTG stawów barkowych (porównawcze), RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości ramiennej 
AP + bok, RTG stawu łokciowego AP + bok, RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP 
+ bok, RTG nadgarstka w 4 projekcjach, RTG nadgarstka – skosy (2 projekcje), RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG nadgarstków AP + bok 
(porównawcze), RTG ręki AP + skos, RTG ręki – bok/AP/skos (1 projekcja), RTG rąk AP (porównawcze), RTG rąk AP + skos (porównawcze), RTG palca 
ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyka AP, RTG obojczyków (porównawcze), RTG mostka 
– bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostkowo – obojczykowych (1 projekcja), RTG stawów krzyżowo – biodrowych PA, RTG stawów 
krzyżowo – biodrowych – skosy (2 projekcje), RTG przeglądowe jamy brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja), 
RTG kości miednicy, RTG stawu biodrowego AP, RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + osiowe, RTG stawów biodrowych 
AP (porównawcze), RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości udowej AP + bok, RTG stawu kolanowego AP + bok, RTG 
stawów kolanowych AP + bok (porównawcze), RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG 
stawu kolanowego tunelowe, RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze), RTG rzepki osiowe, RTG rzepki L+P osiowe (porównawcze), RTG 
rzepki 3 kąty (3 projekcje), RTG rzepek 3 kąty porównawcze (3 projekcje), RTG podudzia AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok, RTG stawu 
skokowego (celowane na więzozrost), RTG stawów skokowych AP + bok (porównawcze), RTG stopy AP + bok, RTG stopy – skos/bok (1 projekcja), 
RTG stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp AP + bok (porównawcze), RTG palca stopy AP + bok, RTG kości piętowej osiowe + bok, RTG kości 
piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze), RTG wysokospecj. całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP, RTG 
wysokospecj. całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP + bok, RTG wysokospecj. całych kończyn dolnych AP, Badania mammograficzne, 
Badanie densytometryczne, Wlew doodbytniczy, badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG narządów rodnych, USG nerek, USG piersi, 
USG płodu, USG tarczycy, USG tkanek miękkich wskazanej okolicy, USG transwaginalne, USG ślinianek, USG grupy węzłów chłonnych, USG stawów 
(w tym: barkowego, biodrowego, kolanowego, łokciowego, skokowego), USG przezciemiączkowe, USG transrektalne, Badania dopplerowskie: 
kończyn, szyi, jamy brzusznej, badania endoskopowe:Gastroskopia (endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego) w tym, z pobraniem 
materiału do badania histopatologicznego lub w kierunku H. Pylori, Sigmoidoskopia (endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego) w tym, 
z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, Kolonoskopia (endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego) w tym, z pobraniem 
materiału do badania histopatologicznego, Rektoskopia (endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego) w tym, z pobraniem materiału do 
badania histopatologicznego, badania czynnościowe: EKG spoczynkowe wraz z opisem, Echokardiografia z użyciem techniki Dopplera kolorowego, 
Elektrokardiografia próba wysiłkowa, 24 – godzinna rejestracja ekg (badanie Holtera), 24 – godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia 
tętniczego krwi, Elektroencefalogram EEG, Audiometria, Tympanogram, Spirometria, Pole widzenia. 

gABINET ZABIEgOWY Iniekcja podskórna, Iniekcja domięśniowa, Iniekcja dożylna, Usunięcie szwów, Wykonanie szczepienia, Dożylny wlew 
kroplowy.

SZCZEPIENIA OCHRONNE W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy szczepienia przeciwko: grypie.

ZABIEgI DIAgNOSTYCZNE W ramach abonamentu dostępne są drobne zabiegi wraz z ew. badaniami histopatologicznym, bakteriologicznym, 
cytologicznym: Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG, USG nakłucie pod kontrolą.

ZABIEgI AMBULATORYJNE Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. Chirurgia: Chirurgiczne 
opatrzenie rany, Nacięcie ropnia, Paznokieć wrastający, Punkcja, Odklejenie napletka, Opatrunki, Skleroterapia pianką żylaków duże żyły 
powierzchniowe, Skleroterapia pianką żylaków perforatory, Szycie rany, Usunięcie kleszcza, Usunięcie paznokcia, Usunięcie zmian wirusowych, 
laryngologia: Paracenteza, Przecięcie wędzidełka języka, Usuniecie ciała obcego z ucha/nos/gardła, Założenie przedniej tamponady nosa, okulistyka: 
Usunięcie ciała obcego z rogówki, ortopedia: Iniekcja dostawowa, Opatrunki, Paznokieć wrastający, Punkcja, Szycie rany, Usunięcie paznokcia, 
Założenie unieruchomienia, Zdjęcie gipsu. 

PROFILAKTYKA STOMATOLOgICZNA Okresowy przegląd stomatologiczny: konsultacja lekarza stomatologa w zakresie stomatologii 
zachowawczej i chirurgii stomatologicznej obejmująca badanie lekarskie, zalecenia co do leczenia i profilaktyki, w tym instruktaż w zakresie 
optymalnej higieny jemy ustnej.

RABAT NA USŁUgI NIE OBJĘTE WARIANTEM Osoby objęte pabonamentem posiadają zniżkę 10% na usługi nie zawarte w pakietach. Zniżki 
nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów. Zniżki obowiązują na usługi zgodnie 
z zakresem oferowanym w Oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED obowiązującym w dniu zawarcia umowy, zniżki w placówkach partnerskich 
na zasadach lokalnie obowiązujących. 
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WIZYTY DOMOWE Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej można zamawiać całodobowo dzwoniąc 
do Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie Zleceniobiorca nie posiada oddziałów – poprzez kontakt z lokalnym partnerem 
Zleceniobiorcy). Wizyty domowe realizowane są ze wskazań medycznych. Są one zapewnione na obszarze 30 km od Centrum Warszawy 
i 25 km od Centrum Gdańska, Gdyni, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. W innych miastach Polski wizyty domowe 
odbywają się w granicach administracyjnych miasta, w którym pacjent jest zgłoszony do stałej opieki medycznej. Tryb zamawiania i realizacji 
wizyt jest zgodny z zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych.

TOMOgRAFIA KOMPUTEROWA Badanie diagnostyczne wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarskimi. TK podst. głowy, TK podst. 
oczodołów, TK podst. kości skroniowej (uszu), TK podst. twarzoczaszki, TK podst. zatok, TK specj. krtani, nosogardła, TK specj. szyi, TK 
podst. kręgosłupa (1 odcinek: c/th/Is), TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT), TK specj. jamy brzusznej (wątroba, nerki, śledziona, trzustka, 
nadnercza, układ moczowy, prostata), TK specj. miednicy mniejszej, TK podst. stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, 
biodrowego, nadgarstka), TK podst. kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), Angio TK (głowa, aorta brzuszna i jej 
rozwidlenia, aorta piersiowa, tetnice biodrowe, tętnice kończyn dolnych i górnych), Kardio TK wysokospecj. (z kontrastem) – badanie tętnic 
wieńcowych, TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT), TK podst. uwapnienie naczyń wieńcowych (Calcium Score).

REZONANS MAgNETYCZNY Badanie diagnostyczne wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarskimi. MR podst. głowy, MR podst. przysadki, 
MR podst. oczodołów, MR podst. twarzoczaszki, MR podst. zatok, MR wysokospecj. szyi, krtani, MR podst. kręgosłupa (1 odcinek: c/th/Is), 
MR wysokospecj. śródpiersia, MR – badanie serca z oceną ilościową przepływu krwi, MR specj. jamy brzusznej, MR specj. miednicy mniejszej, 
Urografi a MR specj., MR specj. stawu (kolanowego, barkowego, biodrowych), MR wysokospecj. małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo 
– żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy), MR specj. kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia), MR wysokospecj. małych kości (dłoni, stopy), 
MR specj. tkanek miękkich wskazanej okolicy, Angio MR specj. głowy, Angio MR specj. innej okolicy anatomicznej, Mammografi a MR wysokospecj. 
(z kontrastem).

REHABILITACJA Wykonywana jest na podstawie skierowania od lekarza. W ramach rehabilitacji pacjentom przysługuje konsultacja specjalisty 
rehabilitacji. Rehabilitacją objęty jest cykl do 10 spotkań fi zjoterapeutycznych w ciągu 12 kolejnych miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia 
rehabilitacji. Każde spotkanie może obejmować do trzech zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min. Zakres rehabilitacji obejmuje 
następujące elementy: Fizykoterapia – zespół metod wykorzystujących różne źródła energii: galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne DD, 
prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Treberta, prądy Kotza, elektrostymulacja, laseroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, krioterapia 
częściowa, ultradźwięki, fonoforeza ( ultradźwięki z lekiem), Kinezyterapia – leczenie ruchem: ćwiczenia treningu funkcjonalnego: ćw. bierne: ćw. 
czynno-bierne, ćw. czynne w odciążeniu, ćw. czynne w odciążeniu z oporem, ćw. czynne wolne, ćw. samowspomagane, ćw. czynne z oporem, 
ćw. izometryczne, ćw. propriopcepcji, ćw. rozciągające( stretching), ćw. na przyrządach, kinezyterapia indywidualna dla dorosłych, kinezyterapia 
indywidualna metodą PNF, kinezyterapia indywidualna dzieci ( wady postawy), kinezyterapia neurologiczna dla dzieci -metoda NDT Bobath, terapia 
manualna (wg Mc Kenzie, Kaltenborna-Evjenta, Muligana, Majtlanda, Cyriaxa, osteopati a, terapia tkanek miękkich, neuromobilizacje), szkoła bóli 
krzyża, instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu, Konsultacje specjalisty rehabilitacji: Rehabilitacja jest wykonywana na podstawie skierowania 
od lekarza. Obejmuje cykl do 10 spotkań fi zjoterapeutycznych w ciągu 12 kolejnych miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia rehabilitacji. 
Każde spotkanie może obejmować do trzech zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min.

Abonament obejmuje usługi zawarte w abonamencie Zdrowa Kobieta
– opieka specjalistyczna oraz wymienione poniżej:

Zdrowa Kobieta 
opieka kompleksowa
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PIERWSZA LINIA MEDYCZNA POMOC W NAgŁYCH PRZYPADKACH W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów zapewniamy kontakt 
telefoniczny z dyżurującymi pielęgniarkami, ratownikami medycznymi 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Personel medyczny na 
podstawie przeprowadzonego wywiadu doradza jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. W zależności od wskazań medycznych umawia 
wizytę domową, wzywa karetkę pogotowia, ustala termin pilnych badań i konsultacji w placówkach w sieci, koordynuje hospitalizację oraz 
stanowi źródło informacji o dyżurujących szpitalach.

CALL CENTER – REZERWACJA PLANOWANYCH WIZYT PRZEZ TELEFON W enel-med do stałej dyspozycji pacjentów pozostaje nasze Call 
Center, które umawia na wizyty i badania oraz udziela informacji o naszych produktach i usługach. Korzystając z zaawansowanych rozwiązań 
teleinformatycznych, mamy gwarancję najwyższej jakości obsługi wszystkich połączeń. Postrzegając kontakt z Call center jako pierwsze ogniwo 
realizacji usługi przywiązujemy dużą wagę do profesjonalizmu w obsłudze telefonicznej, prowadząc ciągły cykl szkoleń naszego personelu.

SYSTEM ON-LINE I APLIKACJA MOBILNA Nowoczesny system on-line oraz aplikacja mobilna w szybki sposób umożliwia sprawdzenie 
grafików lekarskich, wybranie preferencji wyszukiwania – miasta, rodzaju usługi, lokalizacji placówki, preferowanego terminu, aby w łatwy 
sposób umówić lub odwołać uprzednio zarezerwowaną usługę. W Systemie on-line oraz aplikacji mobilnej pacjent ma dostęp do zaleceń ze 
zealizowanych wizyt jak również wyników badań laboratoryjnych. System podpowiada specjalności i nazwiska lekarzy z których korzystamy 
najczęściej, pacjent ma również możliwość zamówienia recepty na leki u lekarza.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy specjalistów bez konieczności 
uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, 
skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje 
konsultacje następujących lekarzy: internista, alergolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, 
urolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, laryngolog, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, proktolog, pulmonolog, 
reumatolog. Pacjent ma możliwość odbycia konsultacji profesorskiej w zakresie powyższych specjalności na podstawie skierowania od lekarza. 

E-WIZYTY Dla pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line oferujemy dodatkową możliwość uzyskania porady medycznej za 
pomocą czatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić porady profilaktycznej, postawić 
wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić skierowanie na podstawowe badania laboratoryjne. 
Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności gwarantuje tożsamy dostęp do e-wizyty, w ramach grafików e-wizyt udostępnionych 
w systemie on-line i aplikacji mobilnej. 

BADANIA LABORATORYJNE W ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są: hematologia i badania układu krzepnięcia: 
Morfologia z rozmazem automatycznym, Rozmaz ręczny krwi, Odczyn Biernackiego, Płytki krwi, Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), Czas 
trombinowy (TT) w osoczu, Czas protrombinowy (PT) /wskaźnik Quicka, INR, Fibrynogen, badania moczu i kału: Badanie ogólne moczu, 
Białko w dobowej zbiórce moczu, Białko w moczu, Glukoza w moczu, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie), Lamblie w kale 
metodą enzymatyczną ELISA, Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną), Badanie ogólne kału, badania biochemiczne: Albumina 
w surowicy, Amylaza w surowicy, Amylaza w moczu, Białko całkowite, Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe, Bilirubina całkowita w surowicy, 
Bilirubina pośrednia w surowicy, Bilirubina bezpośrednia w surowicy, Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Chlorki w surowicy, Cholesterol 
całkowity, Cholesterol HDL w surowicy, Glukoza, Glukoza – pomiar glukometrem, Dehydrogenaza mleczanowa (LDH), Fosfataza kwaśna 
całkowita (ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny 
w moczu, Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Kinaza kreatynowa (CK), Kreatynina 

Zdrowy Mężczyzna 
opieka specjalistyczna
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w surowicy, Kreatynina w moczu, Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas moczowy w moczu ze zbiórki 
dobowej, Lipaza, Lipidogram ( CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Magnez w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik 
w surowicy, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Odczyn Waaler – Rose, Potas w surowicy, Potas w moczu 
ze zbiórki dobowej, Rozdział elektrof. białek w surowicy (Proteinogram), Sód w surowicy, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Aminotransferaza 
asparaginianowa (AST), Aminotransferaza alaninowa (ALT), Triglicerydy Wapń całkowity w surowicy, Wapń w moczu, Wapń całkowity w moczu 
ze zbiórki dobowej, Żelazo w surowicy, badania serologiczne: WR – Serologia kiły RPR /(VDRL), Grupa krwi + Rh, Mononukleoza (test lateksowy), 
badania bakteriologiczne:Górne drogi oddechowe – gardło, migdałki – tlenowo, Nos – posiew tlenowy, Nos – posiew wymazu w kierunku  
S. aureus, Jama ustna – posiew z wymazu – tlenowo + grzyby, Jama ustna – posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy zew.)  
– posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe – posiew materiału tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu, Dolne 
drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC – preparat /plwocina + posiew met. konwencjonalna, Oko – posiew wymazu tlenowo, Oko – posiew 
wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew /tlenowo + grzyby, Rana powierzchowna – posiew wymazu 
tlenowo, Rana głęboka – posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki /wydzieliny /bioptaty – posiew tlenowo + beztlenowo, Wydzielina ropa 
– posiew tlenowo + bakterie, Biocenoza pochwy – czystość, preparat, Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa), Badanie na obecność 
Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka 
macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) 
tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) 
beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew 
z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Nasienie – posiew tlenowo + grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew, Neisseria 
gonorrheae – posiew (szyjka macicy), Neisseria gonorrheae – posiew (pochwa), Neisseria gonorrheae – posiew (cewka moczowa), Mykoplasmy, 
Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu, Mocz – posiew, Kał ogólny – posiew /tlenowo, Kał ogólny – posiew na 
obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella Shigella – kał posiew, Campylobacter – posiew kału, Yersinia – kał posiew, Wymaz z odbytu 
– posiew, Clostridium Difficiele – kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, Adenowirusy – kał, Kał – badanie na nosicielstwo (jedno badanie/próbka), 
Krew – posiew tlenowo + beztlenowy, Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny – posiew beztlenowo, badania immunologiczne: Immunoglobulina 
IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina IgM w surowicy, diagnostyka infekcji: Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza 
p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Borelioza IgM+IgG przeciwciała (test jakościowy), Chlamydia pneumoniae p/c IgG, Chlamydia pneumoniae IgM (met. 
Immunofluorescen.), Chlamydia trachomatis p/c IgG, Chlamydia trachomatis p/c IgM, Cytomegalia – IgG (CMV IgG), Cytomegalia – IgM (CMV IgM), 
EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG), P/c anty HBs, P/c anty HCV, Helicobacter pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 
(HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c IgG, Rubella p/c IgM, Toxo p/c Ig, Toxo p/c IgG, hormony płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Luteotropina 
(LH), Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Progesteron Testosteron, Kortyzol, Kortyzol w moczu, Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total, 
Parathormon PTH, Transferyna, Witamina 25(OH)D Total, Witamina D3 (1,25(OH)2D3), diagnostyka chorób tarczycy: Tyreotropina (TSH) trzeciej 
generacji, Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c antytyreoglobulinowe (ATG), P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), 
Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb), diagnostyka cukrzycy: Hemoglobina glikowana (HbA1c), diagnostyka anemii, Witamina B12, Kwas 
foliowy, Ferrytyna, markery nowotworowe: Antygen karcinoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15 – 3, CA 19 – 9, Alfa – fetoproteina (AFP), PSA 
całkowity, badania alergologiczne i alergeny: Immunoterapia iniekcja odczulająca, Testy skórne, Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy, Panel 
alergenów wziewnych – 20 alergenów, Panel alergenów pokarmowych – 20 alergenów, Panel alergenów pediatrycznych /mieszanych, inne: 
Antybiogram, Badania mikologiczne, Cytologia, Test ACTIM CRP.

DIAgNOSTYKA OBRAZOWA: Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne: badania 
rentgenowskie: RTG czaszki (1 projekcja), RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna  
(wg Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów – 2 projekcje, RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja), RTG celowane na oczodół, 
RTG celowane na siodło tureckie, RTG kanału nerwu wzrokowego, RTG uszu wd Schillera (porównawcze), RTG stawów skroniowo – żuchwowych, 
RTG żuchwy PA + skos, RTG żuchwy (1 projekcja), RTG kości nosa, RTG krtani, RTG nosogardła, RTG tarczycy, RTG kręgów C1 – C2 (celowane 
na ząb obrotnika), RTG celowane na poszczególny krąg, RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG kręgosłupa szyjnego – czynnościowe  
(2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego – skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja), RTG kręgosłupa piersiowego AP 
+ bok, RTG kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego na stojąco AP + bok 
(scolioza), RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego 
skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 – S1, RTG kości krzyżowej AP + bok, RTG kości ogonowej AP + bok, RTG kości 
ogonowej – bok/AP (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA, RTG klatki piersiowej – bok, RTG klatki piersiowej AP/PA + bok, RTG klatki 
piersiowej celowane na szczyty płuc, RTG żeber – skos, RTG żeber AP/PA (1 projekcja), RTG żeber L+P (2 projekcje), RTG stawu barkowego 
AP, RTG stawu barkowego osiowe, RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG stawu barkowego AP + osiowe, RTG stawów barkowych 
(porównawcze), RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości ramiennej AP + bok, RTG stawu łokciowego AP + bok, RTG 
stawów łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok, RTG nadgarstka w 4 projekcjach, RTG 
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nadgarstka – skosy (2 projekcje), RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze), RTG ręki AP + skos, RTG ręki 
– bok/AP/skos (1 projekcja), RTG rąk AP (porównawcze), RTG rąk AP + skos (porównawcze), RTG palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, 
RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyka AP, RTG obojczyków (porównawcze), RTG mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG 
stawów mostkowo – obojczykowych (1 projekcja), RTG stawów krzyżowo – biodrowych PA, RTG stawów krzyżowo – biodrowych – skosy  
(2 projekcje), RTG przeglądowe jamy brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja), RTG kości miednicy, RTG 
stawu biodrowego AP, RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + osiowe, RTG stawów biodrowych AP (porównawcze), RTG 
stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości udowej AP + bok, RTG stawu kolanowego AP + bok, RTG stawów kolanowych AP 
+ bok (porównawcze), RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawu kolanowego 
tunelowe, RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze), RTG rzepki osiowe, RTG rzepki L+P osiowe (porównawcze), RTG rzepki 3 kąty 
(3 projekcje), RTG rzepek 3 kąty porównawcze (3 projekcje), RTG podudzia AP + bok, RTG stawu skokowego AP + bok, RTG stawu skokowego 
(celowane na więzozrost), RTG stawów skokowych AP + bok (porównawcze), RTG stopy AP + bok, RTG stopy – skos/bok (1 projekcja), RTG 
stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp AP + bok (porównawcze), RTG palca stopy AP + bok, RTG kości piętowej osiowe + bok, RTG kości 
piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze), RTG wysokospecj. całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) 
AP, RTG wysokospecj. całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP + bok, RTG wysokospecj. całych kończyn dolnych AP, Badania 
mammograficzne, Badanie densytometryczne, Wlew doodbytniczy, badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG jąder, USG nerek, 
USG piersi, USG prostaty (przez powłoki brzuszne), USG tarczycy, USG tkanek miękkich wskazanej okolicy, USG ślinianek, USG grupy węzłów 
chłonnych, USG stawów (w tym: barkowego, biodrowego, kolanowego, łokciowego, skokowego), USG przezciemiączkowe, USG transrektalne, 
Badania dopplerowskie: kończyn, szyi, jamy brzusznej, badania endoskopowe: Gastroskopia (endoskopia górnego odcinka przewodu 
pokarmowego) w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego lub w kierunku H. Pylori, Sigmoidoskopia (endoskopia dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego) w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, Kolonoskopia (endoskopia dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego) w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, Rektoskopia (endoskopia dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego) w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, badania czynnościowe: EKG spoczynkowe wraz z opisem, 
Echokardiografia z użyciem techniki Dopplera kolorowego, Elektrokardiografia próba wysiłkowa, 24 – godzinna rejestracja ekg (badanie 
Holtera), 24 – godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, Elektroencefalogram EEG, Audiometria, Tympanogram, 
Spirometria, Pole widzenia. 

gABINET ZABIEgOWY Iniekcja podskórna, Iniekcja domięśniowa, Iniekcja dożylna, Usunięcie szwów, Wykonanie szczepienia, Dożylny wlew 
kroplowy.

SZCZEPIENIA OCHRONNE W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy szczepienia przeciwko: grypie

ZABIEgI DIAgNOSTYCZNE W ramach abonamentu dostępne są drobne zabiegi wraz z ew. badaniami histopatologicznym, bakteriologicznym, 
cytologicznym: Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG, USG nakłucie pod kontrolą.

ZABIEgI AMBULATORYJNE Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. chirurgia: 
Chirurgiczne opatrzenie rany, Nacięcie ropnia, Paznokieć wrastający, Punkcja, Odklejenie napletka, Opatrunki, Skleroterapia pianką żylaków 
duże żyły powierzchniowe, Skleroterapia pianką żylaków perforatory, Szycie rany, Usunięcie kleszcza, Usunięcie paznokcia, Usunięcie zmian 
wirusowych, laryngologia: Paracenteza, Przecięcie wędzidełka języka, Usuniecie ciała obcego z ucha/nos/gardła, Założenie przedniej tamponady 
nosa, okulistyka: Usunięcie ciała obcego z rogówki, ortopedia: Iniekcja dostawowa, Opatrunki, Paznokieć wrastający, Punkcja, Szycie rany, 
Usunięcie paznokcia, Założenie unieruchomienia, Zdjęcie gipsu.

PROFILAKTYKA STOMATOLOgICZNA Okresowy przegląd stomatologiczny: konsultacja lekarza stomatologa w zakresie stomatologii 
zachowawczej i chirurgii stomatologicznej obejmująca badanie lekarskie, zalecenia co do leczenia i profilaktyki, w tym instruktaż w zakresie 
optymalnej higieny jemy ustnej.

RABAT NA USŁUgI NIE OBJĘTE WARIANTEM Osoby objęte pabonamentem posiadają zniżkę 10% na usługi nie zawarte w pakietach. 
Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów. Zniżki obowiązują na usługi 
zgodnie z zakresem oferowanym w Oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED obowiązującym w dniu zawarcia umowy, zniżki w placówkach 
partnerskich na zasadach lokalnie obowiązujących. 
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WIZYTY DOMOWE Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej można zamawiać całodobowo dzwoniąc do 
Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie Zleceniobiorca nie posiada oddziałów – poprzez kontakt z lokalnym partnerem Zleceniobiorcy). 
Wizyty domowe realizowane są ze wskazań medycznych. Są one zapewnione na obszarze 30 km od Centrum Warszawy i 25 km od Centrum 
Gdańska, Gdyni, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. W innych miastach Polski wizyty domowe odbywają się w granicach 
administracyjnych miasta, w którym pacjent jest zgłoszony do stałej opieki medycznej. Tryb zamawiania i realizacji wizyt jest zgodny z zasadami 
obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych. 

TOMOgRAFIA KOMPUTEROWA Badanie diagnostyczne wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarskimi. TK podst. głowy, TK podst. oczodołów, 
TK podst. kości skroniowej (uszu), TK podst. twarzoczaszki, TK podst. zatok, TK specj. krtani, nosogardła, TK specj. szyi, TK podst. kręgosłupa  
(1 odcinek: c/th/Is), TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT), TK specj. jamy brzusznej (wątroba, nerki, śledziona, trzustka, nadnercza, układ moczowy, 
prostata), TK specj. miednicy mniejszej, TK podst. stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka), TK podst. kości 
(ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), Angio TK (głowa, aorta brzuszna i jej rozwidlenia, aorta piersiowa, tetnice biodrowe, tętnice 
kończyn dolnych i górnych), Kardio TK wysokospecj. (z kontrastem) – badanie tętnic wieńcowych, TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT), TK podst. 
uwapnienie naczyń wieńcowych (Calcium Score)

REZONANS MAgNETYCZNY Badanie diagnostyczne wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarskimi. MR podst. głowy, MR podst. przysadki, 
MR podst. oczodołów, MR podst. twarzoczaszki, MR podst. zatok, MR wysokospecj. szyi, krtani, MR podst. kręgosłupa (1 odcinek: c/th/Is), 
MR wysokospecj. śródpiersia, MR – badanie serca z oceną ilościową przepływu krwi, MR specj. jamy brzusznej, MR specj. miednicy mniejszej, 
Urografia MR specj., MR specj. stawu (kolanowego, barkowego, biodrowych), MR wysokospecj. małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo  
– żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy), MR specj. kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia), MR wysokospecj. małych kości (dłoni, stopy), 
MR specj. tkanek miękkich wskazanej okolicy, Angio MR specj. głowy, Angio MR specj. innej okolicy anatomicznej, Mammografia MR wysokospecj. 
(z kontrastem)

REHABILITACJA Wykonywana jest na podstawie skierowania od lekarza. W ramach rehabilitacji pacjentom przysługuje konsultacja specjalisty 
rehabilitacji. Rehabilitacją objęty jest cykl do 10 spotkań fizjoterapeutycznych w ciągu 12 kolejnych miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia 
rehabilitacji. Każde spotkanie może obejmować do trzech zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min. Zakres rehabilitacji obejmuje 
następujące elementy: Fizykoterapia – zespół metod wykorzystujących różne źródła energii: galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne DD, 
prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Treberta, prądy Kotza, elektrostymulacja, laseroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, krioterapia 
częściowa, ultradźwięki, fonoforeza ( ultradźwięki z lekiem), Kinezyterapia – leczenie ruchem: ćwiczenia treningu funkcjonalnego: ćw. bierne: ćw. 
czynno-bierne, ćw. czynne w odciążeniu, ćw. czynne w odciążeniu z oporem, ćw. czynne wolne, ćw. samowspomagane, ćw. czynne z oporem, 
ćw. izometryczne, ćw. propriopcepcji, ćw. rozciągające( stretching), ćw. na przyrządach, kinezyterapia indywidualna dla dorosłych, kinezyterapia 
indywidualna metodą PNF, kinezyterapia indywidualna dzieci ( wady postawy), kinezyterapia neurologiczna dla dzieci -metoda NDT Bobath, terapia 
manualna (wg Mc Kenzie, Kaltenborna-Evjenta, Muligana, Majtlanda, Cyriaxa, osteopatia, terapia tkanek miękkich, neuromobilizacje), szkoła bóli 
krzyża, instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu, Konsultacje specjalisty rehabilitacji: Rehabilitacja jest wykonywana na podstawie skierowania 
od lekarza. Obejmuje cykl do 10 spotkań fizjoterapeutycznych w ciągu 12 kolejnych miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia rehabilitacji. Każde 
spotkanie może obejmować do trzech zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min.

Abonament obejmuje usługi zawarte w abonamencie Zdrowy Mężczyzna
– opieka specjalistyczna oraz wymienione poniżej:

Zdrowy Mężczyzna  
opieka kompleksowa
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PIERWSZA LINIA MEDYCZNA POMOC W NAgŁYCH PRZYPADKACH W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów zapewniamy kontakt 
telefoniczny z dyżurującymi pielęgniarkami, ratownikami medycznymi 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Personel medyczny na 
podstawie przeprowadzonego wywiadu doradza jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. W zależności od wskazań medycznych umawia 
wizytę domową, wzywa karetkę pogotowia, ustala termin pilnych badań i konsultacji w placówkach w sieci, koordynuje hospitalizację oraz 
stanowi źródło informacji o dyżurujących szpitalach.

CALL CENTER – REZERWACJA PLANOWANYCH WIZYT PRZEZ TELEFON W enel-med do stałej dyspozycji pacjentów pozostaje nasze 
Call Center, które umawia na wizyty i badania oraz udziela informacji o naszych produktach i usługach. Korzystając z zaawansowanych 
rozwiązań teleinformatycznych, mamy gwarancję najwyższej jakości obsługi wszystkich połączeń. Postrzegając kontakt z Call center jako 
pierwsze ogniwo realizacji usługi przywiązujemy dużą wagę do profesjonalizmu w obsłudze telefonicznej, prowadząc ciągły cykl szkoleń 
naszego personelu.

SYSTEM ON-LINE I APLIKACJA MOBILNA Nowoczesny system on-line oraz aplikacja mobilna w szybki sposób umożliwia sprawdzenie 
grafików lekarskich, wybranie preferencji wyszukiwania – miasta, rodzaju usługi, lokalizacji placówki, preferowanego terminu, aby w łatwy 
sposób umówić lub odwołać uprzednio zarezerwowaną usługę. W Systemie on-line oraz aplikacji mobilnej pacjent ma dostęp do zaleceń ze 
zealizowanych wizyt jak również wyników badań laboratoryjnych. System podpowiada specjalności i nazwiska lekarzy z których korzystamy 
najczęściej, pacjent ma również możliwość zamówienia recepty na leki u lekarza.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Konsultacje specjalistyczne dają możliwość uzyskania porady u lekarzy specjalistów bez konieczności 
uzyskania skierowań zarówno w przypadku specjalności dla dorosłych jak i dzieci. Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe, 
skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego. Pakiet obejmuje 
konsultacje następujących lekarzy: konsultacje specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej: internista, lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, 
konsultacje specjalistyczne dla dorosłych: alergolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, 
ginekolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, laryngolog, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, proktolog, pulmonolog, 
reumatolog, urolog, konsultacje specjalistyczne dla dzieci: alergolog dziecięcy, chirurg dziecięcy, dermatolog dziecięcy, diabetolog dziecięcy, 
endokrynolog dziecięcy, gastrolog dziecięcy, hematolog dziecięcy, kardiolog dziecięcy, laryngolog dziecięcy, nefrolog dziecięcy, neurolog 
dziecięcy, okulista dziecięcy, onkolog dziecięcy, ortopeda dziecięcy, reumatolog dziecięcy, urolog dziecięcy.

E-WIZYTY Dla pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line oferujemy dodatkową możliwość uzyskania porady medycznej 
za pomocą czatu, wideo lub rozmowy telefonicznej ze specjalistami. W ramach e-wizyty specjalista może udzielić porady profilaktycznej, 
postawić wstępną diagnozę, zinterpretować wyniki badań lekarskich, przedłużyć receptę, wystawić skierowanie na podstawowe badania 
laboratoryjne. Nielimitowany dostęp w ramach pakietu do danej specjalności gwarantuje tożsamy dostęp do e-wizyty, w ramach grafików 
e-wizyt udostępnionych w systemie on-line i aplikacji mobilnej. 

PROWADZENIE CIĄŻY Wszystkie badania i konsultacje wykonywane są zgodnie ze schematem prowadzenia ciąży prawidłowej zalecanej 
przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. W ramach abonamentu pacjentka ma dostęp do bezpłatnych konsultacji i podstawowych badań 
laboratoryjnych zawartych w niniejszym pakiecie. 

BADANIA LABORATORYJNE W ramach abonamentu na podstawie skierowania wykonywane są: hematologia i badania układu krzepnięcia: 
Morfologia z rozmazem automatycznym, Rozmaz ręczny krwi, Odczyn Biernackiego, Płytki krwi, Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), Czas 
trombinowy (TT) w osoczu, Czas protrombinowy (PT) /wskaźnik Quicka, INR, Fibrynogen, badania moczu i kału: Badanie ogólne moczu, 
Białko w dobowej zbiórce moczu, Białko w moczu, Glukoza w moczu, Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie), Lamblie w kale 

Zdrowa Rodzina  
opieka specjalistyczna
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metodą enzymatyczną ELISA, Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną), Badanie ogólne kału, badania biochemiczne: Albumina 
w surowicy, Amylaza w surowicy, Amylaza w moczu, Białko całkowite, Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe, Bilirubina całkowita w surowicy, 
Bilirubina pośrednia w surowicy, Bilirubina bezpośrednia w surowicy, Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), Chlorki w surowicy, Cholesterol 
całkowity, Cholesterol HDL w surowicy, Glukoza, Glukoza – pomiar glukometrem, Dehydrogenaza mleczanowa (LDH), Fosfataza kwaśna 
całkowita (ACP), Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP), Fosfataza alkaliczna (ALP), Fosfor nieorganiczny w surowicy, Fosforan nieorganiczny 
w moczu, Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej, Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), Kinaza kreatynowa (CK), Kreatynina 
w surowicy, Kreatynina w moczu, Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej, Kwas moczowy w surowicy, Kwas moczowy w moczu ze zbiórki 
dobowej, Lipaza, Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.), Magnez w surowicy, Magnez w moczu, Magnez w moczu ze zbiórki dobowej, Mocznik 
w surowicy, Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej, Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość, Odczyn Waaler – Rose, Potas w surowicy, Potas w moczu 
ze zbiórki dobowej, Rozdział elektrof. białek w surowicy (Proteinogram), Sód w surowicy, Sód w moczu ze zbiórki dobowej, Aminotransferaza 
asparaginianowa (AST), Aminotransferaza alaninowa (ALT), Triglicerydy Wapń całkowity w surowicy, Wapń w moczu, Wapń całkowity w moczu 
ze zbiórki dobowej, Żelazo w surowicy, badania serologiczne: WR – Serologia kiły RPR/(VDRL), Grupa krwi + Rh, Mononukleoza (test lateksowy), 
badania bakteriologiczne:Górne drogi oddechowe – gardło, migdałki – tlenowo, Nos – posiew tlenowy, Nos – posiew wymazu w kierunku  
S. aureus, Jama ustna – posiew z wymazu – tlenowo + grzyby, Jama ustna – posiew z wymazu – beztlenowo, Ucho (przewód słuchowy zew.)  
– posiew wymazu tlenowo + grzyby, Ucho środkowe – posiew materiału tlenowo + grzyby, Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu, 
Dolne drogi oddechowe (plwocina) – tlenowo, TBC – preparat /plwocina + posiew met. konwencjonalna, Oko – posiew wymazu tlenowo, Oko 
– posiew wymazu beztlenowo, Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo, Zmiany skórne- posiew /tlenowo + grzyby, Rana powierzchowna 
– posiew wymazu tlenowo, Rana głęboka – posiew wymazu tlenowo + beztlenowo, Tkanki /wydzieliny /bioptaty – posiew tlenowo  
+ beztlenowo, Wydzielina ropa – posiew tlenowo + bakterie, Biocenoza pochwy – czystość, preparat, Badanie na obecność Trichomonas 
vaginalis (pochwa), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy), Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa), 
Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo + grzyby, Posiew 
z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) tlenowo + grzyby, Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka) tlenowo + grzyby, Posiew 
z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-
płciowych (spod napletka) beztlenowo, Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) beztlenowo, Nasienie – posiew tlenowo  
+ grzyby, Streptococcus aglastiae – posiew, Neisseria gonorrheae – posiew (szyjka macicy), Neisseria gonorrheae – posiew (pochwa), Neisseria 
gonorrheae – posiew (cewka moczowa), Mykoplasmy, Ureaplasma – posiew, Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu, Mocz – posiew, Kał 
ogólny – posiew /tlenowo, Kał ogólny – posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych, Salmonella Shigella – kał posiew, Campylobacter 
– posiew kału, Yersinia – kał posiew, Wymaz z odbytu – posiew, Clostridium Difficiele – kał wykrywanie toksyn A i B, Rota-, Adenowirusy  
– kał, Kał – badanie na nosicielstwo (jedno badanie/próbka), Krew – posiew tlenowo + beztlenowy, Płyny ustrojowe posiew tlenowo, Płyny 
– posiew beztlenowo, badania immunologiczne: Immunoglobulina IgA w surowicy, Immunoglobulina IgG w surowicy, Immunoglobulina 
IgM w surowicy, diagnostyka infekcji: Antygen Hbe, Antygen Hbs, Borelioza p/c IgG, Borelioza p/c IgM, Borelioza IgM+IgG przeciwciała 
(test jakościowy), Chlamydia pneumoniae p/c IgG, Chlamydia pneumoniae IgM (met. Immunofluorescen.), Chlamydia trachomatis p/c IgG, 
Chlamydia trachomatis p/c IgM, Cytomegalia – IgG (CMV IgG), Cytomegalia – IgM (CMV IgM), EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM), EBV 
VCA IgG (Mononukleoza IgG), P/c anty HBs, P/c anty HCV, Helicobacter pylori IgG, P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo), Rubella p/c 
IgG, Rubella p/c IgM, Toxo p/c Ig, Toxo p/c IgG, hormony płciowe i metaboliczne: Prolaktyna (PRL), Luteotropina (LH), Folikulotropina (FSH), 
Estradiol (E2), Progesteron Testosteron, Kortyzol, Kortyzol w moczu, Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – total, Parathormon PTH, 
Transferyna, Witamina 25(OH)D Total, Witamina D3 (1,25(OH)2D3), diagnostyka chorób tarczycy: Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji, 
Wolna trijodometan (FT3), Wolna tyroksyna (FT4), P/c antytyreoglobulinowe (ATG), P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO), 
Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb), diagnostyka cukrzycy: Hemoglobina glikowana (HbA1c), diagnostyka anemii, Witamina B12, 
Kwas foliowy, Ferrytyna, markery nowotworowe: Antygen karcinoembrionalny (CEA), CA 125, CA 15 – 3, CA 19 – 9, Alfa – fetoproteina (AFP), 
PSA całkowity, badania alergologiczne i alergeny: Immunoterapia iniekcja odczulająca, Testy skórne, Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy, 
Panel alergenów wziewnych – 20 alergenów, Panel alergenów pokarmowych – 20 alergenów, Panel alergenów pediatrycznych /mieszanych, 
inne: Antybiogram, Badania mikologiczne, Cytologia, Test ACTIM CRP.

DIAgNOSTYKA OBRAZOWA Na podstawie skierowania od lekarza pacjentom wykonywane są badania diagnostyczne: badania 
rentgenowskie: RTG czaszki (1 projekcja), RTG czaszki AP + bok, RTG twarzoczaszki, RTG podstawy czaszki, RTG potylicy wg Towna (wg 
Orleya), RTG zatok obocznych nosa, RTG oczodołów – 2 projekcje, RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja), RTG celowane na oczodół, 
RTG celowane na siodło tureckie, RTG kanału nerwu wzrokowego, RTG uszu wd Schillera (porównawcze), RTG stawów skroniowo 
– żuchwowych, RTG żuchwy PA + skos, RTG żuchwy (1 projekcja), RTG kości nosa, RTG krtani, RTG nosogardła, RTG tarczycy, RTG 
kręgów C1 – C2 (celowane na ząb obrotnika), RTG celowane na poszczególny krąg, RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok, RTG kręgosłupa 
szyjnego – czynnościowe (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego – skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa szyjnego – bok (1 projekcja), 
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok, RTG kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego na stojąco AP (scolioza), RTG kręgosłupa piersiowo  
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– lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza), RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok, RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe  
(2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje), RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 – S1, RTG kości krzyżowej AP  
+ bok, RTG kości ogonowej AP + bok, RTG kości ogonowej – bok/AP (1 projekcja), RTG klatki piersiowej AP/PA, RTG klatki piersiowej – bok, RTG 
klatki piersiowej AP/PA + bok, RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc, RTG żeber – skos, RTG żeber AP/PA (1 projekcja), RTG żeber L+P  
(2 projekcje), RTG stawu barkowego AP, RTG stawu barkowego osiowe, RTG stawu barkowego transtorakalne, RTG stawu barkowego AP  
+ osiowe, RTG stawów barkowych(porównawcze), RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości ramiennej AP + bok, RTG 
stawu łokciowego AP + bok, RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze), RTG przedramienia AP + bok, RTG nadgarstka AP + bok, 
RTG nadgarstka w 4 projekcjach, RTG nadgarstka – skosy (2 projekcje), RTG nadgarstków AP (porównawcze), RTG nadgarstków AP + bok 
(porównawcze), RTG ręki AP + skos, RTG ręki – bok/AP/skos (1 projekcja), RTG rąk AP (porównawcze), RTG rąk AP + skos (porównawcze), RTG 
palca ręki AP + bok, RTG łopatki AP + osiowe, RTG łopatki AP, RTG łopatki osiowe, RTG obojczyka AP, RTG obojczyków (porównawcze), RTG 
mostka – bok, RTG mostka – bok + skos, RTG stawów mostkowo – obojczykowych (1 projekcja), RTG stawów krzyżowo – biodrowych PA, 
RTG stawów krzyżowo – biodrowych – skosy (2 projekcje), RTG przeglądowe jamy brzusznej (1 projekcja), RTG jamy brzusznej celowane na 
przeponę (1 projekcja), RTG kości miednicy, RTG stawu biodrowego AP, RTG stawu biodrowego osiowe, RTG stawu biodrowego AP + osiowe, 
RTG stawów biodrowych AP (porównawcze), RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze), RTG kości udowej AP + bok, RTG stawu 
kolanowego AP + bok, RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze), RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco), RTG stawów 
kolanowych AP/bok (1 projekcja), RTG stawu kolanowego tunelowe, RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze), RTG rzepki osiowe, 
RTG rzepki L+P osiowe (porównawcze), RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje), RTG rzepek 3 kąty porównawcze (3 projekcje), RTG podudzia AP  
+ bok, RTG stawu skokowego AP + bok, RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost), RTG stawów skokowych AP + bok (porównawcze), 
RTG stopy AP + bok, RTG stopy – skos/bok (1 projekcja), RTG stóp AP/bok (porównawcze), RTG stóp AP + bok (porównawcze), RTG palca 
stopy AP + bok, RTG kości piętowej osiowe + bok, RTG kości piętowej (1 projekcja), RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze), 
RTG wysokospecj. całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP, RTG wysokospecj. całego kręgosłupa w pozycji stojącej (scolioza) AP 
+ bok, RTG wysokospecj. całych kończyn dolnych AP, Badania mammograficzne, Badanie densytometryczne, Wlew doodbytniczy, badania 
ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG jąder, USG narządów rodnych, USG nerek, USG piersi, USG płodu, USG prostaty (przez powłoki 
brzuszne), USG tarczycy, USG tkanek miękkich wskazanej okolicy, USG transwaginalne, USG ślinianek, USG grupy węzłów chłonnych, USG 
stawów (w tym: barkowego, biodrowego, kolanowego, łokciowego, skokowego), USG przezciemiączkowe, USG transrektalne, Badania 
dopplerowskie: kończyn, szyi, jamy brzusznej, badania endoskopowe: Gastroskopia (endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego) 
w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego lub w kierunku H. Pylori, Sigmoidoskopia (endoskopia dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego) w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, Kolonoskopia (endoskopia dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego) w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, Rektoskopia (endoskopia dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego) w tym, z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, badania czynnościowe: EKG spoczynkowe wraz z opisem, 
Echokardiografia z użyciem techniki Dopplera kolorowego, Elektrokardiografia próba wysiłkowa, 24 – godzinna rejestracja ekg (badanie 
Holtera), 24 – godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, Elektroencefalogram EEG, Audiometria, Tympanogram, 
Spirometria, Pole widzenia.

gABINET ZABIEgOWY Iniekcja podskórna, Iniekcja domięśniowa, Iniekcja dożylna, Usunięcie szwów, Wykonanie szczepienia, Dożylny wlew 
kroplowy.

SZCZEPIENIA OCHRONNE W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy szczepienia przeciwko: grypie.

ZABIEgI DIAgNOSTYCZNE W ramach abonamentu dostępne są drobne zabiegi wraz z ew. badaniami histopatologicznym, bakteriologicznym, 
cytologicznym: Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG, USG nakłucie pod kontrolą.

ZABIEgI AMBULATORYJNE Poniższe usługi wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę podczas wizyty konsultacyjnej. Chirurgia: 
Chirurgiczne opatrzenie rany, Nacięcie ropnia, Paznokieć wrastający, Punkcja, Odklejenie napletka, Opatrunki, Skleroterapia pianką żylaków 
duże żyły powierzchniowe, Skleroterapia pianką żylaków perforatory, Szycie rany, Usunięcie kleszcza, Usunięcie paznokcia, Usunięcie 
zmian wirusowych, laryngologia: Paracenteza, Przecięcie wędzidełka języka, Usuniecie ciała obcego z ucha/nos/gardła, Założenie przedniej 
tamponady nosa, okulistyka: Usunięcie ciała obcego z rogówki, ortopedia: Iniekcja dostawowa, Opatrunki, Paznokieć wrastający, Punkcja, 
Szycie rany, Usunięcie paznokcia, Założenie unieruchomienia, Zdjęcie gipsu.

PROFILAKTYKA STOMATOLOgICZNA Okresowy przegląd stomatologiczny: konsultacja lekarza stomatologa w zakresie stomatologii 
zachowawczej i chirurgii stomatologicznej obejmująca badanie lekarskie, zalecenia co do leczenia i profilaktyki, w tym instruktaż w zakresie 
optymalnej higieny jemy ustnej.

RABAT NA USŁUgI NIE OBJĘTE WARIANTEM Osoby objęte pabonamentem posiadają zniżkę 10% na usługi nie zawarte w pakietach. 
Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych podczas operacji i zabiegów. Zniżki obowiązują na 
usługi zgodnie z zakresem oferowanym w Oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED obowiązującym w dniu zawarcia umowy, zniżki 
w placówkach partnerskich na zasadach lokalnie obowiązujących. 



www.enel.pl18

WIZYTY DOMOWE Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej można zamawiać całodobowo dzwoniąc 
do Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie Zleceniobiorca nie posiada oddziałów – poprzez kontakt z lokalnym partnerem 
Zleceniobiorcy). Wizyty domowe realizowane są ze wskazań medycznych. Są one zapewnione na obszarze 30 km od Centrum Warszawy 
i 25 km od Centrum Gdańska, Gdyni, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. W innych miastach Polski wizyty domowe 
odbywają się w granicach administracyjnych miasta, w którym pacjent jest zgłoszony do stałej opieki medycznej. Tryb zamawiania i realizacji 
wizyt jest zgodny z zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach medycznych. 

TOMOgRAFIA KOMPUTEROWA Badanie diagnostyczne wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarskimi. TK podst. głowy, TK podst. oczodołów, 
TK podst. kości skroniowej (uszu), TK podst. twarzoczaszki, TK podst. zatok, TK specj. krtani, nosogardła, TK specj. szyi, TK podst. kręgosłupa 
(1 odcinek: c/th/Is), TK specj. klatki piersiowej (w tym HRCT), TK specj. jamy brzusznej (wątroba, nerki, śledziona, trzustka, nadnercza, układ 
moczowy, prostata), TK specj. miednicy mniejszej, TK podst. stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka), 
TK podst. kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy), Angio TK (głowa, aorta brzuszna i jej rozwidlenia, aorta piersiowa, tetnice 
biodrowe, tętnice kończyn dolnych i górnych), Kardio TK wysokospecj. (z kontrastem) – badanie tętnic wieńcowych, TK specj. klatki piersiowej 
(w tym HRCT), TK podst. uwapnienie naczyń wieńcowych (Calcium Score).

REZONANS MAgNETYCZNY Badanie diagnostyczne wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Odpłatność za kontrast zgodnie 
z cennikiem Partnera Medycznego: MR podst. głowy, MR podst. przysadki, MR podst. oczodołów, MR podst. twarzoczaszki, MR podst. zatok, 
MR wysokospecj. szyi, krtani, MR podst. kręgosłupa (1 odcinek: c/th/Is), MR wysokospecj. śródpiersia, MR – badanie serca z oceną ilościową 
przepływu krwi, MR specj. jamy brzusznej, MR specj. miednicy mniejszej, Urografia MR specj., MR specj. stawu (kolanowego, barkowego, 
biodrowych), MR wysokospecj. małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo – żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy), MR specj. kości 
(ramienia, przedramienia, uda, podudzia), MR wysokospecj. małych kości (dłoni, stopy), MR specj. tkanek miękkich wskazanej okolicy, Angio MR 
specj. głowy, Angio MR specj. innej okolicy anatomicznej, Mammografia MR wysokospecj. (z kontrastem).

REHABILITACJA Wykonywana jest na podstawie skierowania od lekarza. W ramach rehabilitacji pacjentom przysługuje konsultacja specjalisty 
rehabilitacji. Rehabilitacją objęty jest cykl do 10 spotkań fizjoterapeutycznych w ciągu 12 kolejnych miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia 
rehabilitacji. Każde spotkanie może obejmować do trzech zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min. Zakres rehabilitacji obejmuje 
następujące elementy: Fizykoterapia – zespół metod wykorzystujących różne źródła energii: galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne 
DD, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Treberta, prądy Kotza, elektrostymulacja, laseroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, 
krioterapia częściowa, ultradźwięki, fonoforeza ( ultradźwięki z lekiem), Kinezyterapia – leczenie ruchem: ćwiczenia treningu funkcjonalnego: 
ćw. bierne: ćw. czynno-bierne, ćw. czynne w odciążeniu, ćw. czynne w odciążeniu z oporem, ćw. czynne wolne, ćw. samowspomagane, ćw. 
czynne z oporem, ćw. izometryczne, ćw. propriopcepcji, ćw. rozciągające( stretching), ćw. na przyrządach, kinezyterapia indywidualna dla 
dorosłych, kinezyterapia indywidualna metodą PNF, kinezyterapia indywidualna dzieci ( wady postawy), kinezyterapia neurologiczna dla dzieci 
-metoda NDT Bobath, terapia manualna (wg Mc Kenzie, Kaltenborna-Evjenta, Muligana, Majtlanda, Cyriaxa, osteopatia, terapia tkanek miękkich, 
neuromobilizacje), szkoła bóli krzyża, instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu, Konsultacje specjalisty rehabilitacji: Rehabilitacja jest 
wykonywana na podstawie skierowania od lekarza. Obejmuje cykl do 10 spotkań fizjoterapeutycznych w ciągu 12 kolejnych miesięcy liczonych 
od momentu rozpoczęcia rehabilitacji. Każde spotkanie może obejmować do trzech zabiegów rehabilitacyjnych o łącznej długości do 60 min.

Zdrowa Rodzina  
opieka kompleksowa

Abonament obejmuje usługi zawarte w abonamencie Zdrowa Rodzina
– opieka specjalistyczna oraz wymienione poniżej:
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