Warszawa, 03.11.2020 r.

OFERTA
UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA MEDI-CARE
dla pracowników i współpracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członków ich rodzin
Niniejsza oferta została złożona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI – CARE zatwierdzone
uchwałą nr 03/01/09/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia
01.09.2020r., stanowiące Załącznik nr 1 do oferty.
Dodatkowo działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w
Załączniku nr 2 do oferty wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU MEDI-CARE.
.
Ubezpieczyciel:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group

Ubezpieczający:

osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna nie prowadząca działalności
gospodarczej.

Ubezpieczony:

osoba fizyczna, pracownik lub współpracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz członkowie jego rodziny.

Przedmiot i zakres
ubezpieczenia:

Przedmiotem umowy ubezpieczenia są koszty świadczeń medycznych, powstałe w okresie
ubezpieczenia w związku z leczeniem chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku nr 1 do
niniejszej oferty.

Składki za ubezpieczenie w formie indywidualnej
Osoby powyżej 65 lat

Osoby do 65 lat
Wariant
miesięczna składka za
ubezpieczenie w zł

Wariant A

Wariant B

Wariant C

Wariant A

Wariant B

Wariant C

64,00 zł

116,00 zł

177,00 zł

118,00 zł

221,00 zł

284,00 zł

Składki za ubezpieczenie w formie rodzinnej1
Osoby powyżej 65 lat

Osoby do 65 lat
Wariant
miesięczna składka za
ubezpieczenie w zł

Wariant A

Wariant B

Wariant C

Wariant A

Wariant B

Wariant C

123,00 zł

222,00 zł

341,00 zł

226,00 zł

426,00 zł

545,00 zł

Składki za ubezpieczenie w formie rodzinnej 2
Osoby do 65 lat

Osoby powyżej 65 lat

Wariant
Wariant A
Wariant B
Wariant C
Wariant A
Wariant B
Wariant C
miesięczna składka za
147,00 zł
267,00 zł
408,00 zł
271,00 zł
509,00 zł
660,00 zł
ubezpieczenie w zł
1
- ubezpieczenie zawierane na rzecz pracownika, współpracownika UAM i jednego członka jego rodziny (współmałżonka/partnera lub
jedno dziecko)
- ubezpieczenie zawierane na rzecz pracownika, współpracownika UAM jego współmałżonka/partnera oraz ich dzieci w wieku do 26
lat
2

Okres ubezpieczenia:

12 miesięcy.

Świadczenia medyczne realizowane są za pośrednictwem Partnera Medycznego InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

Warunki realizacji
świadczeń
medycznych:

Oferta ważna do dnia 30 listopada 2021 roku
Uwagi dodatkowe:
1.
2.

Niniejszej oferty nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi.
Szczegółowych informacji w zakresie niniejszej oferty udziela Agent Centrum Medyczne Enel-Med S.A.

Załączniki do oferty:
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI-CARE zatwierdzone uchwałą nr 03/01/09/2020
Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 01.09.2020r.
Postanowienia dodatkowe i odmienne do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI –
CARE

Załącznik nr 2 do oferty z dnia 03.11.2020 r.
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI – CARE zatwierdzone uchwałą nr 03/01/09/2020 Zarządu
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 01.09.2020r. (dalej: „OWU”)

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje
różnice pomiędzy proponowaną treścią umowy a OWU:
§1
Dla potrzeb umów ubezpieczenia kosztów leczenia zawieranych na podstawie niniejszej oferty ubezpieczenia kosztów leczenia
MEDI-CARE:
1)

Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 2 pkt 3) OWU.

2)

§ 2 pkt 8) OWU otrzymuje brzmienie:
„Dziecko - wymienione w umowie ubezpieczenia rodzinnego każde dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni,
bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub
niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym
lub wieczorowym, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 26 lat,”

3)

Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 2 pkt 13) OWU.

4)

Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 2 pkt 21) OWU.

5)

Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 2 pkt 23) – 24) OWU.

6)

Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 2 pkt 28) OWU.

7)

Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 2 pkt 32) OWU.

8)

§ 2 pkt. 43) OWU otrzymuje brzmienie:
„Ubezpieczony – osoba fizyczna, pracownik lub współpracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rzecz
której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczenia rodzinnego także jej małżonek, partner i
dzieci.”

9)

Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 2 pkt 44) OWU.

10) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 2 pkt 47) OWU.
11)

§ 3 OWU otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie koszty świadczeń medycznych powstałe w okresie ubezpieczenia w związku z
leczeniem chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa nie obejmuje świadczeń assistance, powstałych w
okresie ubezpieczenia w związku z leczeniem chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ryzyka pobytu w
szpitalu powstałego w okresie ubezpieczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku określonych w OWU MEDI –
CARE.”

12)

§ 4 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie:
„Zakres ubezpieczenia może obejmować koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych
OWU.”

13)

§ 4 ust. 2 OWU otrzymuje brzmienie:
„Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, w oparciu o postanowienia niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być
zawarta w wariancie:
1)

A obejmującym koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU dla wariantu A,

2)

B obejmującym koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU dla wariantu B,

3)

C obejmującym koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU dla wariantu C.”

14) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 4 ust. 3 i 4 OWU.
15)

§ 4 ust. 5 OWU otrzymuje brzmienie:
„Ubezpieczyciel pokrywa koszty świadczeń, o których mowa w ust. 1, jeżeli są one niezbędne z medycznego punktu
widzenia. Oceny zasadności świadczenia pod kątem jego niezbędności z medycznego punktu widzenia dokonuje, w
oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz wskazania medyczne, specjalista zlecający lub udzielający świadczenia”

16) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 4 ust. 8 OWU.
17) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 5 ust. 2 OWU.
18) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 5 ust. 4 OWU.

§ 6 ust. 1 OWU otrzymuje brzmienie:
„Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w ubezpieczeniu kosztów świadczeń medycznych, o którym mowa w
§4 ust.1 stanowią koszty świadczeń medycznych, określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU.”
20) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 6 ust. 2-6 OWU.
19)

21) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 7 ust. 1 pkt 6) OWU.
22) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 8 ust. 2- 4 OWU.
23)

§ 9 ust. 2 OWU otrzymuje brzmienie:
„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego wskazanego w umowie jako początek ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) jednak nie
wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki.”

24) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 9 ust. 3 pkt 6) OWU.
25) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 9 ust. 4-7 OWU.
26)

§ 11 ust. 2 OWU otrzymuje brzmienie:
” Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od czynników oceny ryzyka, a w szczególności:
1)

zakresu ubezpieczenia,

2)

wariantu ubezpieczenia,

3)

stanu zdrowia Ubezpieczonego,

4)

wieku osoby Ubezpieczonej,

5)

informacji o szkodowości, w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia na kolejny okres,

6)

formy ubezpieczenia – indywidualnej lub rodzinnej, w rozumieniu §2 pkt.41) i 42).”

27) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 11 ust. 9 OWU.
28) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 13 ust. 2- 4 OWU.
29) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 14 OWU.
30) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 15 OWU.
31) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 16 OWU.
32) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 17 ust. 1-2 OWU.
33) § 21 ust. 1 -2 OWU otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia medyczne, o których mowa w §4 ust.1 udzielane są wyłącznie Ubezpieczonemu za pośrednictwem
Partnera Medycznego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszych OWU.
2.

Koszty świadczeń medycznych, o których mowa w §4 ust.1, pokrywane są bezpośrednio na konto Partnera
Medycznego.”

34) Do umowy ubezpieczenia nie ma zastosowania § 21 ust. 3-6 OWU.
35) Załącznik nr 2 – Świadczenia assistance do OWU MEDI-CARE nie ma zastosowania do niniejszej oferty.
36) Ubezpieczyciel nie stosuje zniżek lub zwyżek od składki wskazanej w niniejszej ofercie.
37) Zmienia się treść Załącznika nr 1 do OWU MEDI-CARE, dotyczącego katalogu świadczeń medycznych w
następujący sposób:
„Załącznik nr 1 do
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI – CARE
zatwierdzonych uchwałą nr 03/01/09/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group z dnia 01.09.2020r.

KATALOG ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
WARIANT A

KONSULTACJE LEKARSKIE PODSTAWOWE
Nielimitowane porady medyczne lekarza internisty, lekarza
pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego.
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Nielimitowane, nie wymagające skierowań konsultacje
następujących specjalistów:
chirurg ogólny,
ginekolog,
laryngolog,
okulista,
ortopeda,
pediatra ubezpieczenie rodzinne

Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe,
skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy,
leczenie oraz wskazania do dalszego leczenia
specjalistycznego.

ZABIEGI AMBULATORYJNE
W ramach ubezpieczenia przysługują poniższe zabiegi
ambulatoryjne wymagające lub niewymagające miejscowego
znieczulenia, wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę:
Zabiegi chirurgiczne
szycie rany,
nacięcie ropnia,

Białko całkowite,
Bilirubina całkowita w surowicy,
Cholesterol całkowity,
Glukoza,
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP),
Kreatynina w surowicy, Kreatynina w moczu,
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej ,
Kwas moczowy w surowicy, Kwas moczowy w
moczu ze zbiórki dobowej ,
Aminotransferaza asparaginianowa (AST),
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Diagnostyka chorób tarczycy
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Zabiegi laryngologiczne
nacięcie ropnia,
usunięcia ciała obcego z ucha, nosa, gardła,
założenie przedniej tamponady nosa
Gabinet zabiegowy
dożylny wlew kroplowy,
iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne)
inhalacje z lekiem,
opatrunki,
szczepionka przeciw tężcowi,
usunięcie szwów,
wykonanie szczepienia.
BADANIA LABORATORYJNE
Ubezpieczenie obejmuje nielimitowany dostęp do
wykonywanych na podstawie skierowania, niżej wymienionych
badań, wymagających lub niewymagających znieczulenia
miejscowego.
Analityka
Badanie ogólne moczu,
Białko w dobowej zbiórce moczu,

W ramach ubezpieczenia przysługuje nielimitowany dostęp do
badań diagnostycznych wykonywanych na podstawie
skierowania lekarza:
cytologia, EKG, mammografia, USG jamy
brzusznej, USG narządów rodnych, USG
narządów rodnych trans waginalne, USG
prostaty przez powłoki brzuszne, USG sutków,
RTG czaszki AP + bok, RTG jamy brzusznej w
poz. stojącej, RTG klatki piersiowej AP + bok z
kontrastem,
RTG kości krzyżowej, nosa, ogonowej,
piętowej, ramiennej, udowej,
RTG kręgosłupa,
RTG łopatki, mostka, nadgarstka, rąk, stawów
barkowych, stóp, podstawy czaszki,
RTG przeglądowe jamy brzusznej
RTG stawów krzyżowo-biodrowych, mostkowoobojczykowych, skroniowo-żuchwowych
RTG stawu barkowego, biodrowego,
kolanowego, łokciowego, skokowego,
RTG stopy, twarzoczaszki, zatok obocznych
nosa, żuchwy

Glukoza w moczu,
Badanie ogólne kału,
Bakteriologia
Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki tlenowo
Mocz - posiew
Hematologia i koagulologia
Morfologia z rozmazem automatycznym,
Morfologia z rozmazem ręcznym,
Odczyn Biernackiego,
Oznaczanie odsetka retikulocytów,
Płytki krwi,
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka,
INR/,
Fibrynogen,
D - Dimery,
Ilościowe oznaczenie antytrombiny III
Biochemia
Albumina w surowicy,
Amylaza w surowicy, Amylaza w moczu,
ASO (test ilościowy),

INFOLINIA MEDYCZNA
Infolinia umożliwi umawianie wizyt w przychodniach i wizyt
domowych, dostęp do informacji o zakresie świadczeń
przysługujących Ubezpieczonemu, dostęp do informacji o
placówkach medycznych, dostęp do informacji na temat
przygotowania do badań i zabiegów, zgłaszanie reklamacji,
całodobowy dostęp do pierwszej linii medycznej.
Dostęp do usługi telefonicznego powiadamiania o wizytach w
Oddziałach własnych ENEL-MED – przypomnienie o wizycie
otrzymywane sms-em
SZCZEPIENIA OCHRONNE
Szczepienie przeciw grypie. Usługa oraz preparat. Do
szczepień osoby ubezpieczone kwalifikowane są przez
lekarzy prowadzących.
ZNIŻKA NA USŁUGI CENTRUM MEDYCZNEGO ENEL-MED.
10% na pozostałe usługi w ENEL-MED nie objęte
ubezpieczeniem.

WARIANT B

KONSULTACJE LEKARSKIE PODSTAWOWE

Nielimitowane porady medyczne lekarza internisty, lekarza
pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego.
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Nielimitowane, nie wymagające skierowań konsultacje
następujących specjalistów:
alergolog,
chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, chirurg
onkolog,
dermatolog,
endokrynolog,
gastrolog,
ginekolog,
hematolog,
kardiolog,
laryngolog,
nefrolog,
neurolog,
okulista,
ortopeda,
pediatra ubezpieczenie partnerskie/rodzinne,
psychiatra,
psycholog (wizyta pierwszoplanowa),
pulmonolog,
reumatolog,
urolog,
proktolog,
onkolog.
Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe,
skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy,
leczenie oraz wskazania do dalszego leczenia
specjalistycznego.

ZABIEGI AMBULATORYJNE
W ramach ubezpieczenia przysługują poniższe zabiegi
ambulatoryjne wymagające lub niewymagające miejscowego
znieczulenia, wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę:
Chirurgia
Nacięcie ropnia
Szycie rany
Nacięcie żylaków odbytu
Paznokieć wrastający
Usunięcie paznokcia
Ginekologia
Elektrokoagulacja ginekologiczna
Krioterapia nadżerek
Laryngologia
Płukanie uszu
Przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek
usznych
Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła
Nacięcie ropnia
Paracenteza (przebicie błony bębenkowej)
Założenie przedniej tamponady nosa
Okulistyka
Usunięcie ciała obcego z rogówki
Dobieranie soczewek kontaktowych
Ortopedia
Iniekcja dostawowa
Punkcja
Opaska unieruchamiająca (gips plastikowy)
Opatrunki
Założenie gipsu

Zdjęcie gipsu
Gabinet zabiegowy
Dożylny wlew kroplowy
Iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne)
Inhalacje (z lekiem)
Opatrunki
Szczepionka przeciw tężcowi
Usunięcie szwów
Wykonanie szczepienia
BADANIA LABORATORYJNE
Ubezpieczenie obejmuje nielimitowany dostęp do
wykonywanych na podstawie skierowania, niżej wymienionych
badań, wymagających lub niewymagających znieczulenia
miejscowego.
HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA
Morfologia z rozmazem automatycznym
Morfologia z rozmazem ręcznym
Odczyn Biernackiego
Oznaczanie odsetka retikulocytów
Płytki krwi
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/
Fibrynogen
D - Dimery
Ilościowe oznaczenie antytrombiny III
ANALITYKA
Badanie ogólne moczu
Białko w dobowej zbiórce moczu
Białko w moczu
Glukoza w moczu
Liczba Addisa
Test ciążowy
Białko Bence-Jonesa
Kamień moczowy - analiza składu
Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.)
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA
Badanie kału w kierunku Helikobakter Pyroli
Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną)
Badanie ogólne kału
Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu
BIOCHEMIA
Amylaza w surowicy
Amylaza w moczu
Albumina w surowicy
Apolipoproteina A1(APO A1)
Apolipoproteina B (APO B)
ASO (test ilościowy)
Białko całkowite
Bilirubina całkowita w surowicy
Bilirubina pośrednia w surowicy
Bilirubina bezpośrednia w surowicy
Ceruloplazmina
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
Cholinoesteraza
Cholesterol całkowity
Chlorki w surowicy
Protoporfiryna cynkowa
Cynk w surowicy
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe
Glukoza

Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH )
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
Fosfataza alkaliczna (ALP)
Fosfor nieorganiczny w surowicy
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej
Fruktozamina
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
Cholesterol HDL w surowicy
Karbamazepina
Kinaza kreatynowa ( CK )
Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn.
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej
Kreatynina w surowicy
Kreatynina w moczu
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej
Kwas moczowy w surowicy
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM
Kwas walproinowy
Kwasy żółciowe
Lipidogram ( CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.)
Lipaza
Lit
Magnez w surowicy
Magnez w moczu
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej
Mioglobina
Miedź w surowicy
Mocznik w surowicy
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej
Ołów we krwi
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość
Odczyn Waaler - Rose
Potas w surowicy
Potas w moczu ze zbiórki dobowej
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram)
Sód w surowicy
Sód w moczu ze zbiórki dobowej
Troponina I
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Triglicerydy
Wapń zjonizowany
Wapń całkowity w surowicy
Wapń w moczu
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej
Żelazo w surowicy
SEROLOGIA
Grupa krwi + Rh
Allo-przeciwciała odpornościowe
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
Serologia kiły RPR / (VDRL)
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
Całkowita trójjodotyronina (T3)
Całkowita tyroksyna (T4 )
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
Wolna trijodotyronina (FT3)

Wolna tyroksyna (FT4)
Tyreoglobulina
P/c antytyreoglobulinowe (ATG)
Przeciwciała przeciw receptorom TSH - TRAB
P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO)
HORMONY PŁCIOWE I METABOLICZNE
Prolaktyna (PRL)
Luteotropina (LH
Folikulotropina (FSH)
Estradiol (E2)
Progesteron
Testosteron
Kortyzol
Kortyzol w moczu
Estriol wolny
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S)
Dehydroepiandrosteron (DHEA)
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)
Androstendion
Aldosteron (surowica)
Wolny aldosteron w moczu
17 - OH progesteron
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa
Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - total
Transferyna
Hormon wzrostu (hGH)
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
17 - hydroksysterydyw DZM
17 - ketosterydy w DZM
Insulina
Hemoglobina glikowana (HbA1c)
C - peptyd
P/c anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej)
MARKERY NOWOTWOROWE
Antygen karcinoembrionalny (CEA)
CA 125
CA 15 - 3
CA 19 - 9
Alfa - fetoproteina (AFP)
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
PSA całkowity
PSA wolny
Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)
DIAGNOSTYKA ANEMII
Witamina B12
Kwas foliowy
Ferrytyna
OSTEOPOROZA
Pyrylinks - D
C tetopeptyd i kolagenu - ICTP
Osteokalcyna
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
Antygen Hbe
Antygen Hbs
Borelioza p/c IgG
Borelioza p/c IgM
Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta
Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD)
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)
Krztusiec IgA Bordetella pertussis
Krztusiec IgM Bordetella pertussis
Krztusiec IgG Bordetella pertussis
Listerioza
EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM)
EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG)
Mononukleoza (test lateksowy)
Mycoplasma pneumoniae p/c IgG
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM
Anty HAV total
Anty HAV IgMI
P/c anty HBc Total
P/c anty HBc IgM
P/c anty HBe
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
P/c przeciwko Toxocara - canii
Przeciwciała antyróżyczkowe - Rubella( test jakosciowy )
Toxo p/c IgG avidity
Toxo p/c IgG
Toxo p/c IgM
POZOSTAŁE HORMONY
Gastryna
Homocysteina
ACTH - hormon adrenokortykotropowy
Kalcytonina
Leptyna
Metoksykatecholaminy w DZM
Parathormon - PTH
BAKTERIOLOGIA
Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa)
tlenowo + grzyby
Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa)
beztlenowo
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka
moczowa)
Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki - tlenowo
Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby
Jama ustna - posiew z wymazu - beztlenowo
Kał ogólny - posiew / tlenowo
Kał - badanie na nosicielstwo (jedno badanie/próbka)
Kał ogólny - posiew na obecność grzybów
drożdżopodobnych
Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka)
tlenowo + grzyby
Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka)
beztlenowo
Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B
Mocz - posiew
Nasienie - posiew tlenowo + grzyby
Nos - posiew wymazu w kierunku S. aureus
Nos - posiew tlenowy
Oko - posiew wymazu tlenowo
Oko - posiew wymazu beztlenowo
TBC - preparat / plwocina + posiew met. konwencjonalna

Dolne drogi oddechowe (plwocina) - tlenowo
Biocenoza pochwy - czystość, preparat
Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo +
grzyby
Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa)
Rana powierzchowna - posiew wymazu tlenowo
Rana głęboka - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo
Wydzielina ropa - posiew tlenowo + bakterie
Zmiany skórne- posiew / tlenowo + grzyby
Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo
Rota-, Adenowirusy - kał
Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy)
tlenowo + grzyby
Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy)
beztlenowo
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka
macicy)
Ucho (przewód słuchowy zew.) - posiew wymazu tlenowo
+ grzyby
Ucho środkowe - posiew materiału tlenowo + grzyby
Mykoplasmy, Ureaplasma - posiew
ALERGENY
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy
IMMUNOLOGIA+AUTOIMMUNOLOGIA
C4 składnik dopełniacza
Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza
C3 składnik dopełniacza
Immunoglobulina IgA w surowicy
Immunoglobulina IgG w surowicy
Immunoglobulina IgM w surowicy
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
W ramach ubezpieczenia przysługuje nielimitowany dostęp do
badań diagnostycznych wykonywanych na podstawie
skierowania lekarza:
Audiometria
Biopsja cienkoigłowa
Cytologia
Densytometria
Echo serca
EEG
EKG
Gastroskopia
Histopatologia
Holter
Kolonoskopia
Mammografia
Pole widzenia
Próba wysiłkowa
Rektoskopia
Rezonans magnetyczny (MRI) + kontrast (w
cenie ubezpieczenia)
MR głowy
MR przysadki
MR oczodołów
MR twarzoczaszki
MR zatok
MR wysokospecj. szyi
MR podst. kręgosłupa ( 1 odcinek)
MR specj. jamy brzusznej
MR specj. miednicy mniejszej
MR specj. stawu (kolanowego, barkowego,
biodrowych)
MR wysokospecj. małych stawów
(skokowego, łokciowego, skroniowożuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy)
MR specj. kości (ramienia,przedramienia,
uda, podudzia)
MR wysokospecj. małych kości (dłoni,
stopy)

MR specj. tkanek miękkich wskazanej
okolicy
MR podst. głowy z opcją dyfuzji (DWI)
Kontrast mały (do 75 kg)
Kontrast duży (powyżej 75 kg)
RTG czaszki AP + bok
RTG jamy brzusznej w poz. stojącej
RTG kanałów nerwów wzrokowych
RTG klatki piersiowej AP
RTG klatki piersiowej AP + bok
RTG klatki piersiowej AP + bok z kontrastem
RTG kości krzyżowej
RTG kości nosa
RTG kości ogonowej
RTG kości piętowej
RTG kości ramiennej
RTG kości udowej AP + bok
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy
RTG kręgosłupa lędźwiowego w poz. stojącej
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe
RTG kręgosłupa szyjnego skosy
RTG kręgu C1-C2
RTG łopatki
RTG mostka
RTG nadgarstka AP + bok
RTG obu rak
RTG obu stawów barkowych
RTG obu stawów biodrowych
RTG obu stawów kolanowych
RTG obu stóp
RTG oczodołów AP + bok
RTG osiowe barku
RTG osiowe rzepki
RTG osiowe stawu biodrowego
RTG palca
RTG podstawy czaszki
RTG podudzia AP + bok
RTG potylicy wg Towna
RTG przedramienia AP + bok
RTG przeglądowe jamy brzusznej
RTG ręki
RTG siodła tureckiego
RTG stawów krzyżowo-biodrowych
RTG stawów mostkowo-obojczykowych
RTG stawów skroniowo-żuchwowych
RTG stawu barkowego
RTG stawu biodrowego
RTG stawu kolanowego AP + bok
RTG stawu łokciowego
RTG stawu skokowego AP + bok
RTG stopy AP + bok
RTG tchawicy
RTG twarzoczaszki
RTG zatok obocznych nosa
RTG żuchwy
Sigmoidoskopia
Spirometria
Testy alergologiczne – skórne
Tomografia komputerowa (CT) + kontrast (w
cenie ubezpieczenia)
TK głowy
TK oczodołów
TK kości skroniowej (uszu)
TK twarzoczaszki
TK zatok
TK krtani, nosogardła
TK szyi
TK kręgosłupa (1 odcinek)
TK jamy brzusznej
(wątroby,nerek,śledziony,trzustka,jelita,nad
nercza,układ moczowy,prostata)
TK miednicy mniejszej

TK podst. stawu
(barkowego,łokciowego,kolanowego,skoko
wego,biodrowego,nadgarstka)
TK podst. kości
(ramienia,przedramienia,ręki,udowej,podud
zia,stopy)
Kontrast mały (do 50 ml)
Kontrast duży ( powyżej 50ml)
Urografia
USG biopsja cienkoigłowa piersi
USG biopsja cienkoigłowa tarczycy
USG biopsja zmiany ogniskowej
USG Doppler tętnic/żył 1 kończyny
dolnej/górnej
USG Doppler tętnic /żył 2 kończyn dolnych lub
górnych
USG Doppler tętnic lub żył szyjnych
USG Doppler brzuszny-aorta i jej odgałęzienia
USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych
USG jamy brzusznej
USG grupy węzłów chłonnych
USG jąder
USG klatki piersiowej/jam opłucnowych
USG miednicy mniejszej
USG narządów rodnych
USG narządów rodnych transwaginalne
USG układu moczowego
USG płodu TA/TV do 10tyg. ciąży włącznie
(ciąża pojedyńcza, ciąża mnoga)
USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) ciąża mnoga
USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) ciąża pojedyncza
USG prostaty przez powłoki brzuszne
USG przezciemiączkowe mózgu
USG serca (Echo serca)-dorośli
USG serca (Echo serca)-dzieci
USG staw barkowy
USG staw biodrowy
USG staw łokciowy
USG staw skokowy
USG stawu innego
USG sutków
USG ścięgno Achillesa
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanek miękkich wskazanej okolicy
WIZYTY DOMOWE
Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza
medycyny rodzinnej można zamawiać całodobowo dzwoniąc
do Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie ENELMED nie posiada własnych oddziałów - poprzez kontakt z
lokalnym partnerem ENEL-MED). Wizyty domowe
realizowane są ze wskazań medycznych. Z wizyt domowych
można korzystać w granicach administracyjnych miasta, w
którym ubezpieczony jest zgłoszony do stałej opieki
medycznej. Tryb zamawiania i realizacji wizyt jest zgodny z
zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach
medycznych.
INFOLINIA MEDYCZNA
Infolinia umożliwi umawianie wizyt w przychodniach i wizyt
domowych, dostęp do informacji o zakresie świadczeń
przysługujących Ubezpieczonemu, dostęp do informacji o
placówkach medycznych, dostęp do informacji na temat
przygotowania do badań i zabiegów, zgłaszanie reklamacji,
całodobowy dostęp do pierwszej linii medycznej.
Dostęp do usługi telefonicznego powiadamiania o wizytach w
Oddziałach własnych ENEL-MED – przypomnienie o wizycie
otrzymywane sms-em
SZCZEPIENIA OCHRONNE
Szczepienie przeciw grypie. Usługa oraz preparat. Do
szczepień osoby ubezpieczone kwalifikowane są przez
lekarzy prowadzących.

zdrowotnych i skieruje ubezpieczonego na odpowiednie
badania diagnostyczne. W ramach ubezpieczenia dostępna
jest zniżka 10% na program zdrowotny Partnera
Meczycznego „24 h dla zdrowia”.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
Ubezpieczeni mogą korzystać z konsultacji lekarzy
prowadzących, za których uważa się: internistę, pediatrę,
specjalistę medycyny rodzinnej, ginekologa i okulistę.
Profilaktyka polega na regularnych wizytach u lekarza
prowadzącego, który na podstawie wywiadu rodzinnego, stylu
życia, rodzaju wykonywanej pracy oraz innych uwarunkowań
będzie mógł ocenić możliwość wystąpienia zagrożeń

ZNIŻKA NA USŁUGI CENTRUM MEDYCZNEGO ENEL-MED.
10% na pozostałe usługi w Enel-Med nie objęte
ubezpieczeniem.

WARIANT C

Nacięcie żylaków odbytu
Paznokieć wrastający
Usunięcie paznokcia
Wycięcie znamion ze wskazań medycznych

KONSULTACJE LEKARSKIE PODSTAWOWE
Nielimitowane porady medyczne lekarza internisty, lekarza
pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego.
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Nielimitowane, nie wymagające skierowań konsultacje
następujących specjalistów:
alergolog, alergolog-pulmonolog,
chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, chirurg
onkolog,
dermatolog,
diabetolog
dietetyk,
endokrynolog,
gastrolog
ginekolog
hematolog,
hepatolog,
kardiolog,
laryngolog,
lekarz rehabilitacji
nefrolog,
neurochirurg,
neurolog,
okulista,
ortopeda,
pediatra ubezpieczenie partnerskie/rodzinne
psychiatra,
psycholog (wizyta pierwszorazowa,
pulmonolog,
reumatolog,
urolog,
proktolog,
onkolog.
Konsultacje obejmują: wywiad, badanie przedmiotowe,
skierowanie na badania diagnostyczne, postawienie diagnozy,
leczenie oraz wskazania do dalszego leczenia
specjalistycznego

ZABIEGI AMBULATORYJNE
W ramach ubezpieczenia przysługują poniższe zabiegi
ambulatoryjne wymagające lub niewymagające miejscowego
znieczulenia, wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę:

Dermatologia
Biopsja diagnostyczna
Usuwanie brodawek wirusowych (metodą
krioterapii i/lub ł elektrokoagulacji)
Łyżeczkowanie brodawek
Ginekologia
Elektrokoagulacja ginekologiczna
Krioterapia nadżerek
Laryngologia
Płukanie uszu
Przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek
usznych
Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła
Nacięcie ropnia
Paracenteza (przebicie błony bębenkowej)
Założenie przedniej tamponady nosa
Okulistyka
Usunięcie ciała obcego z rogówki
Dobieranie soczewek kontaktowych
Ortopedia
Iniekcja dostawowa
Punkcja
Opaska unieruchamiająca (gips plastikowy)
Opatrunki
Założenie gipsu
Zdjęcie gipsu
Gabinet zabiegowy
Dożylny wlew kroplowy
Iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne)
Inhalacje (z lekiem)
Opatrunki
Szczepionka przeciw tężcowi
Usunięcie szwów
Wykonanie szczepienia

Alergologia
Immunoterapia – seria iniekcji odczulających (z
lekiem ubezpieczonego)
Chirurgia
Pobranie wycinków
Nacięcie ropnia
Szycie rany

BADANIA LABORATORYJNE
Ubezpieczenie obejmuje nielimitowany dostęp do
wykonywanych na podstawie skierowania, niżej wymienionych
badań, wymagających lub niewymagających znieczulenia
miejscowego.
HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA

Morfologia z rozmazem automatycznym
Morfologia z rozmazem ręcznym
Odczyn Biernackiego
Oznaczanie odsetka retikulocytów
Płytki krwi
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
Czas protrombinowy (PT) / wskaźnik Quicka, INR/
Fibrynogen
D - Dimery
Ilościowe oznaczenie antytrombiny III
ANALITYKA
Badanie ogólne moczu
Białko w dobowej zbiórce moczu
Białko w moczu
Glukoza w moczu
Liczba Addisa
Test ciążowy
Białko Bence-Jonesa
Kamień moczowy - analiza składu
Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.)
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA
Badanie kału w kierunku Helikobakter Pyroli
Wykryw. krwi utajonej w kale (met. immunochemiczną)
Badanie ogólne kału
Stężenie ALA (kwas delta-aminolewulinowy) w moczu
BIOCHEMIA
Amylaza w surowicy
Amylaza w moczu
Albumina w surowicy
Apolipoproteina A1(APO A1)
Apolipoproteina B (APO B)
ASO (test ilościowy)
Białko całkowite
Bilirubina całkowita w surowicy
Bilirubina pośrednia w surowicy
Bilirubina bezpośrednia w surowicy
Ceruloplazmina
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
Cholinoesteraza
Cholesterol całkowity
Chlorki w surowicy
Protoporfiryna cynkowa
Cynk w surowicy
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe
Glukoza
Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH )
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
Fosfataza alkaliczna (ALP)
Fosfor nieorganiczny w surowicy
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej
Fruktozamina
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
Cholesterol HDL w surowicy
Karbamazepina
Kinaza kreatynowa ( CK )
Kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn.
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej
Kreatynina w surowicy
Kreatynina w moczu
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej

Kwas moczowy w surowicy
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM
Kwas walproinowy
Kwasy żółciowe
Lipidogram ( CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.)
Lipaza
Lit
Magnez w surowicy
Magnez w moczu
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej
Mioglobina
Miedź w surowicy
Mocznik w surowicy
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej
Ołów we krwi
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość
Odczyn Waaler - Rose
Potas w surowicy
Potas w moczu ze zbiórki dobowej
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram)
Sód w surowicy
Sód w moczu ze zbiórki dobowej
Troponina I
Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Triglicerydy
Wapń zjonizowany
Wapń całkowity w surowicy
Wapń w moczu
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej
Żelazo w surowicy
SEROLOGIA
Grupa krwi + Rh
Allo-przeciwciała odpornościowe
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
Serologia kiły RPR / (VDRL)
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
Całkowita trójjodotyronina (T3)
Całkowita tyroksyna (T4 )
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji
Wolna trijodotyronina (FT3)
Wolna tyroksyna (FT4)
Tyreoglobulina
P/c antytyreoglobulinowe (ATG)
Przeciwciała przeciw receptorom TSH - TRAB
P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO)
HORMONY PŁCIOWE I METABOLICZNE
Prolaktyna (PRL)
Luteotropina (LH
Folikulotropina (FSH)
Estradiol (E2)
Progesteron
Testosteron
Kortyzol
Kortyzol w moczu
Estriol wolny
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S)
Dehydroepiandrosteron (DHEA)

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)
Androstendion
Aldosteron (surowica)
Wolny aldosteron w moczu
17 - OH progesteron
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa
Gonadotropina kosmówkowa w surowicy - total
Transferyna
Hormon wzrostu (hGH)
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
17 – hydroksysterydy w DZM
17 - ketosterydy w DZM
Insulina
Hemoglobina glikowana (HbA1c)
C - peptyd
P/c anty GAD (p/c p. dehydrogenazie glutaminowej)
MARKERY NOWOTWOROWE
Antygen karcinoembrionalny (CEA)
CA 125
CA 15 - 3
CA 19 - 9
Alfa - fetoproteina (AFP)
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
PSA całkowity
PSA wolny
Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)
DIAGNOSTYKA ANEMII
Witamina B12
Kwas foliowy
Ferrytyna
OSTEOPOROZA
Pyrylinks - D
C tetopeptyd i kolagenu - ICTP
Osteokalcyna
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
Antygen Hbe
Antygen Hbs
Borelioza p/c IgG
Borelioza p/c IgM
Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta
Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD)
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)
Krztusiec IgA Bordetella pertussis
Krztusiec IgM Bordetella pertussis
Krztusiec IgG Bordetella pertussis
Listerioza
EBV VCA IgM (Mononukleoza IgM)
EBV VCA IgG (Mononukleoza IgG)
Mononukleoza (test lateksowy)
Mycoplasma pneumoniae p/c IgG
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM
Anty HAV total
Anty HAV IgMI
P/c anty HBc Total
P/c anty HBc IgM

P/c anty HBe
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
P/c przeciwko Toxocara - canii
Przeciwciała antyróżyczkowe - Rubella( test jakosciowy )
Toxo p/c IgG avidity
Toxo p/c IgG
Toxo p/c IgM
POZOSTAŁE HORMONY
Gastryna
Homocysteina
ACTH - hormon adrenokortykotropowy
Kalcytonina
Leptyna
Metoksykatecholaminy w DZM
Parathormon - PTH
BAKTERIOLOGIA
Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa)
tlenowo + grzyby
Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa)
beztlenowo
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka
moczowa)
Górne drogi oddechowe - gardło, migdałki - tlenowo
Jama ustna - posiew z wymazu - tlenowo + grzyby
Jama ustna - posiew z wymazu - beztlenowo
Kał ogólny - posiew / tlenowo
Kał - badanie na nosicielstwo (jedno badanie/próbka)
Kał ogólny - posiew na obecność grzybów
drożdżopodobnych
Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka)
tlenowo + grzyby
Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka)
beztlenowo
Clostridium Difficiele - kał wykrywanie toksyn A i B
Mocz - posiew
Nasienie - posiew tlenowo + grzyby
Nos - posiew wymazu w kierunku S. aureus
Nos - posiew tlenowy
Oko - posiew wymazu tlenowo
Oko - posiew wymazu beztlenowo
TBC - preparat / plwocina + posiew met. konwencjonalna
Dolne drogi oddechowe (plwocina) - tlenowo
Biocenoza pochwy - czystość, preparat
Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) tlenowo +
grzyby
Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa) beztlenowo
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa)
Rana powierzchowna - posiew wymazu tlenowo
Rana głęboka - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo
Wydzielina ropa - posiew tlenowo + bakterie
Zmiany skórne- posiew / tlenowo + grzyby
Zmiana trądzikowa tlenowo i beztlenowo
Rota-, Adenowirusy - kał
Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy)
tlenowo + grzyby
Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy)
beztlenowo
Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka
macicy)
Ucho (przewód słuchowy zew.) - posiew wymazu tlenowo
+ grzyby

Ucho środkowe - posiew materiału tlenowo + grzyby
Mykoplasmy, Ureaplasma - posiew
ALERGENY
Immunoglobulina IgE (całk.) w surowicy
IMMUNOLOGIA+AUTOIMMUNOLOGIA
C4 składnik dopełniacza
Poziom inhibitora C1 esterazy dopełniacza
C3 składnik dopełniacza
Immunoglobulina IgA w surowicy
Immunoglobulina IgG w surowicy
Immunoglobulina IgM w surowicy
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
W ramach ubezpieczenia przysługuje nielimitowany dostęp do
badań diagnostycznych wykonywanych na podstawie
skierowania lekarza:
Audiometria
Biopsja cienkoigłowa
Cytologia
Densytometria
Echo serca
EEG
EKG
Gastroskopia
Histopatologia
Holter
Kolonoskopia
Mammografia
Pole widzenia
Próba wysiłkowa
Rektoskopia
Rezonans magnetyczny (MRI) + kontrast (w
cenie ubezpieczenia)
MR głowy
MR przysadki
MR oczodołów
MR twarzoczaszki
MR zatok
MR wysokospecj. szyi
MR podst. kręgosłupa ( 1 odcinek)
MR specj. jamy brzusznej
MR specj. miednicy mniejszej
MR specj. stawu (kolanowego, barkowego,
biodrowych)
MR wysokospecj. małych stawów
(skokowego, łokciowego, skroniowożuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy)
MR specj. kości (ramienia,przedramienia,
uda, podudzia)
MR wysokospecj. małych kości (dłoni,
stopy)
MR specj. tkanek miękkich wskazanej
okolicy
MR podst. głowy z opcją dyfuzji (DWI)
Kontrast mały (do 75 kg)
Kontrast duży (powyżej 75 kg)
RTG czaszki AP + bok
RTG jamy brzusznej w poz. stojącej
RTG kanałów nerwów wzrokowych
RTG klatki piersiowej AP
RTG klatki piersiowej AP + bok
RTG klatki piersiowej AP + bok z kontrastem
RTG kości krzyżowej
RTG kości nosa
RTG kości ogonowej
RTG kości piętowej
RTG kości ramiennej
RTG kości udowej AP + bok
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy
RTG kręgosłupa lędźwiowego w poz. stojącej
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe

RTG kręgosłupa szyjnego skosy
RTG kręgu C1-C2
RTG łopatki
RTG mostka
RTG nadgarstka AP + bok
RTG obu rak
RTG obu stawów barkowych
RTG obu stawów biodrowych
RTG obu stawów kolanowych
RTG obu stóp
RTG oczodołów AP + bok
RTG osiowe barku
RTG osiowe rzepki
RTG osiowe stawu biodrowego
RTG palca
RTG podstawy czaszki
RTG podudzia AP + bok
RTG potylicy wg Towna
RTG przedramienia AP + bok
RTG przeglądowe jamy brzusznej
RTG ręki
RTG siodła tureckiego
RTG stawów krzyżowo-biodrowych
RTG stawów mostkowo-obojczykowych
RTG stawów skroniowo-żuchwowych
RTG stawu barkowego
RTG stawu biodrowego
RTG stawu kolanowego AP + bok
RTG stawu łokciowego
RTG stawu skokowego AP + bok
RTG stopy AP + bok
RTG tchawicy
RTG twarzoczaszki
RTG zatok obocznych nosa
RTG żuchwy
Sigmoidoskopia
Spirometria
Testy alergologiczne – skórne
Tomografia komputerowa (CT) + kontrast w
zakresie ubezpieczenia
TK głowy
TK oczodołów
TK kości skroniowej (uszu)
TK twarzoczaszki
TK zatok
TK krtani, nosogardła
TK szyi
TK kręgosłupa (1 odcinek)
TK jamy brzusznej
(wątroby,nerek,śledziony,trzustka,jelita,nad
nercza,układ moczowy,prostata)
TK miednicy mniejszej
TK podst. stawu
(barkowego,łokciowego,kolanowego,skoko
wego,biodrowego,nadgarstka)
TK podst. kości
(ramienia,przedramienia,ręki,udowej,podud
zia,stopy)
Kontrast mały (do 50 ml)
Kontrast duży ( powyżej 50ml)
Urografia
USG biopsja cienkoigłowa piersi
USG biopsja cienkoigłowa tarczycy
USG biopsja zmiany ogniskowej
USG Doppler tętnic/żył 1 kończyny
dolnej/górnej
USG Doppler tętnic /żył 2 kończyn dolnych lub
górnych
USG Doppler tętnic lub żył szyjnych
USG Doppler brzuszny-aorta i jej odgałęzienia
USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych
USG jamy brzusznej
USG grupy węzłów chłonnych
USG jąder
USG klatki piersiowej/jam opłucnowych
USG miednicy mniejszej
USG narządów rodnych

USG narządów rodnych transwaginalne
USG układu moczowego
USG płodu TA/TV do 10tyg. ciąży włącznie
(ciąża pojedyncza, ciąża mnoga)
USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) ciąża mnoga
USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) ciąża pojedyncza
USG prostaty przez powłoki brzuszne
USG przezciemiączkowe mózgu
USG serca (Echo serca)-dorośli
USG serca (Echo serca)-dzieci
USG staw barkowy
USG staw biodrowy
USG staw łokciowy
USG staw skokowy
USG stawu innego
USG sutków
USG ścięgno Achillesa
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanek miękkich wskazanej okolicy
WIZYTY DOMOWE
Domowe wizyty lekarza internisty, pediatry lub lekarza
medycyny rodzinnej można zamawiać całodobowo dzwoniąc
do Pierwszej Linii Medycznej (w lokalizacjach, gdzie ENELMED nie posiada własnych oddziałów - poprzez kontakt z
lokalnym partnerem ENEL-MED). Wizyty domowe
realizowane są ze wskazań medycznych. Z wizyt domowych
można korzystać w granicach administracyjnych miasta, w
którym ubezpieczony jest zgłoszony do stałej opieki
medycznej. Tryb zamawiania i realizacji wizyt jest zgodny z
zasadami obsługi obowiązującymi w lokalnych placówkach
medycznych.

Szczepienie przeciw grypie. Usługa oraz preparat. Do
szczepień osoby ubezpieczone kwalifikowane są przez
lekarzy prowadzących.
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
Ubezpieczeni mogą korzystać z konsultacji lekarzy
prowadzących, za których uważa się: internistę, pediatrę,
specjalistę medycyny rodzinnej, ginekologa i okulistę.
Profilaktyka polega na regularnych wizytach u lekarza
prowadzącego, który na podstawie wywiadu rodzinnego, stylu
życia, rodzaju wykonywanej pracy oraz innych uwarunkowań
będzie mógł ocenić możliwość wystąpienia zagrożeń
zdrowotnych i skieruje ubezpieczonego na odpowiednie
badania diagnostyczne. W ramach ubezpieczenia dostępna
jest zniżka 10% na program zdrowotny Partnera Medycznego
„24 h dla zdrowia”.
PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
Obejmuje następujące zabiegi: przegląd stomatologiczny raz
w roku, zdjęcie pantomograficzne (całego uzębienia),
usuwanie kamienia nazębnego, fluoryzacja, lakowanie zębów,
instruktaż higieny jamy ustnej co 6 miesięcy.
DORAŹNA POMOC STOMATOLOGICZNA
W przypadkach nagłych dolegliwości bólowych lub urazu zęba
osoby ubezpieczone mogą uzyskać doraźną pomoc
stomatologiczną przez całą dobę. Pomoc lekarza stomatologa
obejmuje następujące czynności: trepanacja zęba,
dewitalizacja miazgi, założenie opatrunku, nacięcie ropnia,
ekstrakcje (usuwanie zębów), podanie lub zaordynowanie
odpowiednich środków farmaceutycznych, znieczulenie
(miejscowe), RTG zęba.

INFOLINIA MEDYCZNA
Infolinia umożliwi umawianie wizyt w przychodniach i wizyt
domowych, dostęp do informacji o zakresie świadczeń
przysługujących Ubezpieczonemu, dostęp do informacji o
placówkach medycznych, dostęp do informacji na temat
przygotowania do badań i zabiegów, zgłaszanie reklamacji,
całodobowy dostęp do pierwszej linii medycznej.

REHABILITACJA

Dostęp do usługi telefonicznego powiadamiania o
wizytach w Oddziałach własnych ENEL-MED –
przypomnienie o wizycie otrzymywane sms-em

ZNIŻKA NA USŁUGI CENTRUM MEDYCZNEGO ENEL-MED
10% na pozostałe usługi w ENEL-MED nie objęte
ubezpieczeniem.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Konsultacje specjalisty rehabilitacji, instruktaż, ćwiczenia
kinezyterapeutyczne, zabiegi fizykoterapeutyczne, masaż
częściowy ze wskazań leczniczych. W ciągu ważności polisy
Ubezpieczonemu przysługuje maksymalnie 10-cio dniowy cykl
zabiegów rehabilitacyjnych.

