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Zakres świadczeń w ramach abonamentu Opieka Podstawowa*
Infolinia Medyczna 24H 

Konsultacje 6 lekarzy specjalistów 

Konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

E-wizyty – porady medyczne ze specjalistami w formie chatu, wideo lub rozmowy telefonicznej 

Badania diagnostyczne: RTG i podstawowe badania czynnościowe np. EKG 

Badania laboratoryjne – 34 badania dostępne bez limitu 

Szczepienie p. grypie 

Gabinet Zabiegowy 

Przegląd stomatologiczny 

Zniżki na usługi poza abonamentowe 10%

* Szczegółowy wykaz usług wchodzących w zakres abonamentu – opieka podstawowa określony jest w części ZAKRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ABONAMENTU 
INDYWIDUALNEGO OPIEKA PODSTAWOWA. 

Prezentowana tabela stanowi ogólne zestawienie usług dostępnych w ramach abonamentu.

Opłaty
Jednorazowa za 12 miesięcy** 840,00 zł

Miesięczna*** już od 81,83 zł

*Umowa jest zawierana na 12 miesięcy 
**Płatność roczna
***Płatność miesięczna na raty PayU

Abonament medyczny  
dla osób w wieku 18-65 lat

Abonament bez limitów  
i dodatkowych dopłat

Dostęp do sieci placówek enel-med
i placówek partnerskich

Dodatkowe rabaty na usługi  
nie objęte abonamentem

Lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej 

Konsultacje lekarzy  
6 specjalizacji bez skierowań 

Abonament Indywidualny Opieka Podstawowa
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WYGODNE ZAWARCIE UMOWY
Oferta abonamentu indywidualnego dostępna jest online w e-sklepie enel-med, dzięki temu zapewniamy szybkie zawarcie umowy 
oraz możliwość opłacenia abonamentu poprzez system PayU S.A. z możliwością rozłożenia opłaty na wygodne raty.

Nowoczesne narzędzia do zarządzania Twoim zdrowiem

Dlaczego wybrać abonament medyczny w enel-med

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBSŁUGI
▪ certyfi kat ISO przyznany nieprzerwanie od 2004 r.
▪  doświadczony zespół lekarzy specjalistów
▪  nowoczesny sprzęt diagnostyczny
▪  swoboda leczenia – honorujemy skierowania od lekarzy spoza placówek enel-med

APLIKACJA ENEL-MED I SYSTEM ON-LINE 
▪ e-wizyty – konsultacje lekarskie z dowolnego miejsca na świecie
▪  potwierdzenie obecności w oddziale jednym kliknięciem 

przez aplikację mobilną
▪ wyniki badań dostępne on-line
▪ możliwość omówienia wyników w ramach e-wizyty
▪ wszystkie zalecenia lekarskie dostępne w jednym miejscu
▪ umawianie, odwoływanie oraz podgląd zaplanowanych wizyt
▪ ranking lekarzy enel-med na podstawie ocen pacjentów
▪ zamawianie recept na leki stosowane stałe
▪ wykaz placówek na terenie całego kraju
▪  lista rezerwowa –powiadomienia na telefon o wolnych 

terminach wizyt, zgodnych z kryteriami Twojego wyszukiwania

Odbierz login w recepcji 
oddziału i aktywuj konto 

w aplikacji mobilnej 
lub na stronie enel.pl  

Odbierz login w recepcji 
oddziału i aktywuj konto 

w aplikacji mobilnej 
stronie enel.pl  

Katowice

Kraków

Poznań

Wrocław

Gdynia

Gdańsk

Sochaczew Warszawa

Łódź

Tarnowo 
Podgórne

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ PLACÓWEK 
MEDYCZNYCH ENEL-MED
Każdy pacjent, który posiada abonament medyczny otrzymuje 
możliwość korzystania z oddziałów enel-med oraz placówek 
współpracujących bez względu za zakres posiadanego pakietu. 
Wieloprofi lowe oddziały enel-med znajdują się w największych 
miastach Polski, a ich lokalizacje w centrach handlowych oraz 
budynkach biurowych zapewniają pacjentom łatwy dojazd i wygodny 
sposób korzystania z opieki medycznej.

Lista przychodni dostępna jest na stronie: 
htt ps://enel.pl/znajdz-placowke/
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RECEPTY NA TELEFON LUB ON-LINE  
Wystarczy skontaktować się z naszym call center lub zalogować 
się do systemu online enel-med, aby zamówić recepty na leki 
stosowane stale i odebrać je w oddziale enel-med – bez wizyty 
kontrolnej.

RABAT NA USŁUGI NIE OBJĘTE ABONAMENTEM
Posiadając abonament indywidualny zyskujesz dodatkowe 
10% zniżki na usługi nie objęte pakietem w oddziałach 
enel-med. Zniżki w placówkach partnerskich realizowane są 
na zasadach lokalnie obowiązujących.

wideo chat rozmowa telefoniczna chat

prosty i wygodny sposób korzystania  
z konsultacji lekarskich bez wychodzenia z domu

Co można uzyskać w ramach e-wizyty?
▪ konsultacje lekarską 
▪ diagnozę i zalecenia lekarskie
▪  interpretację wyników 
▪ e-skierowanie
▪ e-receptę
▪ e-zwolnienie 

E-WIZYTY

22 23 07 007
CALL CENTER 
poniedziałek-piątek 7:00-21:00 
sobota 08:00-18:00 
niedziela 09:00-17:00

SMS
przypomnienie o umówionych wizytach  
w oddziałach enel-med

501 111 999

Kontakt telefoniczny z dyżurującymi  
pielęgniarkami, ratownikami medycznymi 24h/7

PIERWSZA LINIA MEDYCZNA

Nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów w ramach 
abonamentu, gwarantuje tożsamy dostęp do konsultacji  
w formie e-wizyty.
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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 Centrum Medyczny 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
Nowoczesny system on-line 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. System podpowiada specjalności 
i nazwiska lekarzy z których korzystamy najczęściej, daje możliwość 
sprawdzenia historii zrealizowanych wizyt jak również zamówienia recepty 
na leki u lekarza, pod którego opieką pozostaje pacjent.  System on-line to 
również źródło komunikacji pomiędzy pacjentem, a serwisem medycznym. 

E-WIZYTY/TELEPORADY
Dla pacjentów korzystających z pełnej wersji systemu on-line oferujemy 
dodatkową możliwość uzyskania porady medycznej za pomocą chatu, 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.

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
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. W 
ramach posiadanego abonamentu otrzymujesz nielimitowany dostęp do
poniższych specjalistów: 

Konsultacje POZ
▪ internista 

Konsulatcje specjalistyczne
▪ ginekolog 
▪ kardiolog 
▪ laryngolog 
▪ neurolog 
▪ okulista
▪ urolog 

BADANIA LABORATORYJNE 
w ramach abonamentu na  podstawie skierowania wykonywane są:

Hematologia i badania układu krzepnięcia
▪ morfologia z rozmazem automatycznym
▪ morfologia z rozmazem ręcznym
▪ 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 
▪ chlorki w surowicy 
▪ cholesterol HDL w surowicy  
▪ glukoza 
▪ kreatynina w surowicy 
▪ kreatynina w moczu 
▪ kwas moczowy w surowicy 

Badania bakteriologiczne
▪ górne drogi oddechowe - gardło, migdałki - tlenowo 
▪ mocz - posiew 
▪ kał ogólny - posiew/tlenowo  

Diagnostyka chorób tarczycy 
▪ tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 

Inne  
▪ cytologia 

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Diagnostyka stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnej 
medycyny – dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego 
możliwe jest wczesne wykrycie i wyleczenie wielu chorób. Pacjent objęty 
opieką medyczną w ramach pakietu ma możliwość wykonania badania na 
podstawie skierowania od lekarza. Dla wygody pacjentów będących pod 
opieką lekarza spoza naszej placówki honorowane są również skierowania 
zewnętrzne. W ramach pakietu dostępne są poniższe badania diagnostyczne: 

Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych abonamentu  
indywidualnego Opieka Podstawowa



www.enel.pl

Badania rentgenowskie
▪ RTG celowane na oczodół 
▪ RTG celowane na poszczególny krąg 
▪ RTG celowane na siodło tureckie 
▪ RTG czaszki (1 projekcja) 
▪ RTG czaszki AP + bok 
▪ RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja)    
▪ RTG kanału nerwu wzrokowego    
▪ RTG klatki piersiowej - bok     
▪ RTG klatki piersiowej AP/PA    
▪ RTG klatki piersiowej AP/PA + bok   
▪ RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc   
▪ RTG kości krzyżowej AP + bok     
▪ RTG kości miednicy      
▪ RTG kości nosa  
▪ RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja)   
▪ RTG kości ogonowej AP + bok  
▪ RTG kości piętowej (1 projekcja)     
▪ RTG kości piętowej osiowe + bok    
▪ RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze)  
▪ RTG kości ramiennej AP + bok   
▪ RTG kości udowej AP + bok    
▪ RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok    
▪ RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1   
▪ RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje)   
▪ RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje)    
▪ RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok     
▪ RTG kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego na stojąco AP (scolioza) 
▪ RTG kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego na stojąco AP + bok (scolioza) 
▪ RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja)    
▪ RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje)   
▪ RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje)   
▪ RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok  
▪ RTG kręgów C1 - C2 (celowane na ząb obrotnika)  
▪ RTG krtani     
▪ RTG łopatki AP    
▪ RTG łopatki AP + osiowe   
▪ RTG łopatki osiowe    
▪ RTG mostka - bok     
▪ RTG mostka - bok + skos     
▪ RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje)    
▪ RTG nadgarstka AP + bok 
▪ RTG nadgarstka w 4 projekcjach     
▪ RTG nadgarstków AP (porównawcze)      
▪ RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze)    
▪ RTG nosogardła     
▪ RTG obojczyka AP       
▪ RTG obojczyków (porównawcze)     
▪ RTG oczodołów - 2 projekcje 
▪ RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja) 
▪ RTG palca ręki AP + bok   
▪ RTG palca stopy AP + bok    
▪ RTG podstawy czaszki 
▪ RTG podudzia AP + bok   
▪ RTG potylicy wg Towna (wg Orleya)  
▪ RTG przedramienia AP + bok  
▪ RTG przeglądowe jamy brzusznej (1 projekcja)    
▪ RTG rąk AP (porównawcze)        
▪ RTG rąk AP + skos (porównawcze)      
▪ RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja)      
▪ RTG ręki AP + skos    
▪ RTG rzepek 3 kąty porównawcze (3 projekcje)    

▪ RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje)   
▪ RTG rzepki L+P osiowe (porównawcze)     
▪ RTG rzepki osiowe    
▪ RTG stawów barkowych (porównawcze)    
▪ RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze)   
▪ RTG stawów biodrowych AP (porównawcze)        
▪ RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze)    
▪ RTG stawów kolanowych AP + bok (na stojąco)   
▪ RTG stawów kolanowych AP + bok (porównawcze)   
▪ RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja)    
▪ RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze)     
▪ RTG stawów krzyżowo - biodrowych - skosy (2 projekcje)   
▪ RTG stawów krzyżowo - biodrowych PA    
▪ RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze)    
▪ RTG stawów mostkowo - obojczykowych (1 projekcja)     
▪ RTG stawów skokowych AP + bok (porównawcze)   
▪ RTG stawów skroniowo - żuchwowych   
▪ RTG stawu barkowego AP     
▪ RTG stawu barkowego AP + osiowe       
▪ RTG stawu barkowego osiowe       
▪ RTG stawu barkowego transtorakalne     
▪ RTG stawu biodrowego AP    
▪ RTG stawu biodrowego AP + osiowe    
▪ RTG stawu biodrowego osiowe     
▪ RTG stawu kolanowego AP + bok      
▪ RTG stawu kolanowego tunelowe    
▪ RTG stawu łokciowego AP + bok   
▪ RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost)    
▪ RTG stawu skokowego AP + bok   
▪ RTG stopy - skos/bok (1 projekcja)   
▪ RTG stopy AP + bok    
▪ RTG stóp AP + bok (porównawcze)   
▪ RTG stóp AP/bok (porównawcze)     
▪ RTG tarczycy 
▪ RTG twarzoczaszki 
▪ RTG uszu wd Schillera (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    
▪ RTG zatok obocznych nosa 
▪ RTG żeber - skos   
▪ RTG żeber AP/PA (1 projekcja)    
▪ RTG żeber L+P (2 projekcje)    
▪ RTG żuchwy (1 projekcja) 
▪ RTG żuchwy PA + skos  

Badania czynnościowe 
▪ EKG spoczynkowe wraz z opisem   
▪ Audiometria   
▪ Tympanogram   
▪ Spirometria   
▪ Pole widzenia   

GABINET ZABIEGOWY 
▪ Iniekcja podskórna   
▪ Iniekcja domięśniowa   
▪ Iniekcja dożylna   
▪ Usunięcie szwów   
▪ Wykonanie szczepienia   

SZCZEPIENIA OCHRONNE
W ramach profilaktyki zdrowotnej wykonujemy szczepienia przeciwko:
▪ grypie  
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PROFILAKTYKA STOMOATOLOGICZNA 
W ramach pakietu dostępny jest przegląd stomatologiczny co 6 miesięcy.
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 
10 % na usługi medyczne nie zawarte w abonamencie realizowane  
w oddziałach enel-med. Zniżki w placówkach partnerskich przysługuje  
na zasadach lokalnie obowiązujących.

Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów 
użytych podczas operacji i zabiegów.


