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Infolinia medyczna 24h / 7 dni w tygodniu

Podstawowe informacje medyczne Tak Tak

koordynacja leczenia na terenie kraju Tak Tak

serwis sMs - potwierdzenie terminów wizyt Tak Tak

Infolinia Baby Assistance 24h  / 7 dni w tygodniu

Podstawowe informacje o obiawach ciąży, badaniach 
prenatalnych, przygotowaniu do porodu, szkołach rodzenia, 
pielęgnacji w czasie ciaży i po porodzie, karmieniu noworod-
ka, obowiązkowych szczepieniach, pielęgnacji noworodka

Tak Tak

Konsultacje specjalistyczne

Grupa 0 4 x w roku bez limitu

Internista / lekarz rodzinny Tak Tak

Grupa I 1 x w roku 4 x w roku

Ginekolog / położnik Tak Tak

Grupa II 8 x w roku

chirurg ogólny 5 x w roku Tak

Alergolog - Tak

Gastroenterolog (gastrolog) - Tak

kardiolog - Tak

Onkolog 5 x w roku Tak

Pulmonolog - Tak

Urolog - Tak

Grupa III 8 x w roku

Okulista 1 x w roku Tak

Dermatolog - Tak

endokrynolog 3 x w roku Tak

neurolog - Tak

Ortopeda - Tak

Otolaryngolog (laryngolog) - Tak

Wizyty 

Wizyty domowe 1 x w roku ubezpieczeniowym Tak Tak

Wizyty recepturowe 12 x w roku ubezpieczeniowym - Tak

Badania diagnostyczne labolatoryjne

Badania hematologiczne: bez limitu bez limitu

Morfologia krwi obwodowej z rozmazem Tak Tak

Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów Tak Tak

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) Tak Tak

Badania biochemiczne: bez limitu bez limitu

Bilirubina bezpośrednia Tak Tak

Bilirubina pośrednia Tak Tak

Bilirubina całkowita Tak Tak

Glukoza Tak Tak

kreatynina Tak Tak

kwas moczowy Tak Tak

Magnez całkowity (Mg) Tak Tak

Potas (k) Tak Tak

sód (na) Tak Tak

chlorki Tak Tak

Amylaza Tak Tak

Białko c-reaktywne (crP) Tak Tak

cholesterol całkowity Tak Tak

cholesterol hDl Tak Tak

cholesterol lDl Tak Tak

Mocznik - Tak

Trójglicerydy - Tak

Żelazo - Tak

Żelazo - całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBc) - Tak

Jonogram Tak Tak

lipidogram Tak Tak
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Badania enzymatyczne: bez limitu bez limitu

Aminotransferaza alaninowa (AlT) Tak Tak

Aminotransferaza asparginowa (AsT) Tak Tak

Dehydrogenaza (lDh) - Tak

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) - Tak

kinaza fosfokreatynowa (ck-MB) - Tak

Badania układu krzepnięcia: - bez limitu

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
(czas kaolinowo-kefalinowy) - Tak

czas protrombinowy (PT) - Tak

Badania hormonalne i metaboliczne: bez limitu bez limitu

hormon tyreotropowy (Tsh) Tak Tak

Trójjodotyronina (FT3) Tak Tak

Tyroksyna wolna (FT4) Tak Tak

Gonadotropina kosmówkowa podjednostka beta (beta
-hcG) ilościowo Tak Tak

Gonadotropina kosmówkowa podjednostka beta (beta
-hcG) jakościowo Tak Tak

hormon luteinizujący (lh) - Tak

Testosteron wolny - Tak

Progesteron - Tak

Prolaktyna - Tak

Badania serologiczne: - bez limitu

VDrl (Wr, serologia kiły) - Tak

Antygen hBss (hbsAg, hBs) - Tak

Przeciwciała anty - hBs - Tak

Przeciwciała anty - hcV - Tak

Przeciwciała anty - hBV - Tak

Antygen hbe - Tak

Przeciwciała Anty TG - Tak

Przeciwciała Anty TPO - Tak

Przeciwciała p/ chlamydia trachomatis IgG - Tak

Przeciwciała p/ chlamydia trachomatis IgM - Tak

Przeciwciała p/ cytomegalowirusowi (anty-cMV) klasy IgG - Tak

Przeciwciała p/ cytomegalowirusowi (anty-cMV) klasy IgM - Tak

Przeciwciała p/ helicobacter Pylori (IgG, IgM) - Tak

Przeciwciała p/ różyczce rubella klasy IgG - Tak

Przeciwciała p/ różyczce rubella klasy IgM - Tak

Przeciwciała p/ toxoplazmozie gondii klasy IgG - Tak

Przeciwciała p/ toxoplazmozie gondii klasy IgM - Tak

Badania nowotworowe: bez limitu bez limitu

Alfa-fetoproteina (AFP) - Tak

Antygen swoisty dla stercza sterczowy (PsA) całkowity Tak Tak

Antygen swoisty dla stercza sterczowy (PsA) wolny Tak Tak

Antygen nowotworowy cA 15-3 - Tak

Antygen nowotworowy cA 19-9 - Tak

Antygen nowotworowy cA 125 - Tak

Antygen karcynoembrionalny/ rakowozarodkowy (ceA) - Tak

Badania moczu: bez limitu bez limitu

Badanie ogólne moczu w tym: • Białko w moczu • Bilirubina 
w moczu • ciała ketonowe w moczu • erytrocyty/hemoglo-
bina w moczu • leukocyty w moczu • Urobilinogen w moczu

Tak Tak

Osad w moczu Tak Tak

Glukoza w moczu Tak Tak

Badania bakteriologiczne z antybiogramem: bez limitu bez limitu

Wymaz/Posiew bakteriologiczny - z rany Tak Tak

Wymaz/Posiew bakteriologiczny - moczu Tak Tak

Wymaz/Posiew bakteriologiczny - ze zmiany ropnej Tak Tak

Wymaz/Posiew bakteriologiczny - z gardła Tak Tak

Wymaz/Posiew bakteriologiczny - z kanału szyjki macicy/pochwy Tak Tak

Pakiety Opieki Medycznej
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Wymaz/Posiew bakteriologiczny - z jamy ustnej Tak Tak

Wymaz/Posiew bakteriologiczny - z nosa Tak Tak

Wymaz/Posiew bakteriologiczny - z oka Tak Tak

Wymaz/Posiew bakteriologiczny - z ucha Tak Tak

Badania mykologiczne (w kierunku grzybów i drożdży): bez limitu bez limitu

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - z rany Tak Tak

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - moczu Tak Tak

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - ze 
zmiany ropnej Tak Tak

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - z gardła Tak Tak

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - z kanału 
szyjki macicy/pochwy Tak Tak

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - z jamy ustnej Tak Tak

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - z nosa Tak Tak

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - z oka Tak Tak

Wymaz/Posiew w kierunku grzybów lub drożdży - z ucha Tak Tak

Badania immunologiczne i diagnostyka alergii: bez limitu bez limitu

Immunoglobuliny A (IgA) - Tak

Immunoglobuliny G (IgG) - Tak

Immunoglobuliny e (Ige) - Tak

Immunoglobuliny D (IgD) - Tak

Immunoglobuliny M (IgM) - Tak

Ige specyficzne – panel pokarmowy - Tak

Ige specyficzne – panel wziewny - Tak

Ige specyficzne – panel mieszany - Tak

Testy alergiczne przezskórne - Tak

Testy alergiczne śródskórne - Tak

Testy alergiczne płatkowe - Tak

Próby płatkowe po ekspozycji na światło - Tak

Diagnostyka obrazowa

Badania rentgenowskie: bez limitu bez limitu

rTG - zdjęcie obojczyka Tak Tak

rTG - zdjęcie łopatki Tak Tak

rTG - zdjęcie barku Tak Tak

rTG - zdjęcie kości ramiennej Tak Tak

rTG - zdjęcie stawu łokciowego Tak Tak

rTG - zdjęcie kości przedramienia Tak Tak

rTG - zdjęcie nadgarstka Tak Tak

rTG - zdjęcie ręki/ palców Tak Tak

rTG - zdjęcie kości udowej Tak Tak

rTG - zdjęcie jednego kolana / obu kolan Tak Tak

rTG - zdjęcie podudzia Tak Tak

rTG - zdjęcie stawu skokowego Tak Tak

rTG - zdjęcie stopy/ palce Tak Tak

rTG - zdjęcie kości piętowej Tak Tak

rTG - ślinianek podżuchwowych - Tak

rTG - oczodołu - Tak

rTG - zatok Tak Tak

rTG - czaszki Tak Tak

rTG - krtani warstwowe - Tak

rTG - zdjęcie biodra / bioder Tak Tak

rTG - zdjęcie klatki piersiowej Tak Tak

rTG - zdjęcie kręgosłupa szyjnego - Tak

rTG - zdjęcie kręgosłupa piersiowego - Tak

rTG - zdjęcia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego - Tak

rTG - zdjęcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego - Tak

rTG - zdjęcia miednicy - Tak

rTG - zdjęcia stawów krzyżowo- biodrowych - Tak

rTG - zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej - Tak

rTG - przewód pokarmowy - Tak

rTG - kości ogonowej - Tak

Mammografia przesiewowa jednostronna Tak Tak

Mammografia diagnostyczna jednostronna Tak Tak

Mammografia diagnostyczna obustronna Tak Tak

Mammografia przesiewowa obustronna Tak Tak

Badania ultrasonograficzne: bez limitu bez limitu

UsG jamy brzusznej Tak Tak

UsG układu moczowego (pęcherz moczowy i nerki) Tak Tak

UsG ginekologiczne wykonywane przez powłoki skórne Tak Tak

UsG płodu (macicy ciężarnej) - Tak

UsG jader i najądrzy - Tak

UsG sutków - Tak

UsG ślinianek - Tak

UsG prostaty/gruczołu krokowego Tak Tak

UsG przezpochwowe (transvaginalne) Tak Tak

UsG tarczycy - Tak

UsG serca (echO bez Dopplera) - Tak

Badanie dopplerowskie tętnic kończyn górnych - Tak

Badanie dopplerowskie tętnic kończyn dolnych - Tak

Badanie dopplerowskie żył kończyn górnych - Tak

Badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych - Tak

Badania endoskopowe: - bez limitu

Gastroskopia diagnostyczna z kosztem znieczulenia - Tak

kolonoskopia diagnostyczna z kosztem znieczulenia - Tak

Badania czynnościowe: bez limitu bez limitu

ekG w spoczynku Tak Tak

spirometria Tak Tak

24-godzinna rejestracja ekg (badanie holtera) - Tak

Tomografia komputerowa (bez kosztu kontrastu oraz 
bez opcji wirtualnej i obrazowania naczyń wieńcowych): - bez limitu

Głowy (mózgu) - Tak

Twarzoczaszki (kości, zatoki) - Tak

klatki piersiowej - Tak

kręgosłupa szyjnego - Tak

kręgosłupa piersiowego - Tak

kręgosłupa lędźwiowego - Tak

stawów/ kończyn górnych - Tak

stawów/ kończyn dolnych - Tak

Miednicy - Tak

zatok - Tak

Tkanek miękkich - Tak

Jelita grubego - Tak

Jamy brzusznej - Tak

serca z obrazowaniem naczyń wieńcowych - Tak

Angio - głowy/szyi - Tak

Angio żył - głowy/szyi - Tak

Angio żył - klatki piersiowej - Tak

Angio żył - jamy brzusznej/miednicy mniejszej - Tak

Angio żył - kończyn górnych - Tak

Angio żył - kończyn dolnych - Tak

Angio tętnic - głowy/szyi - Tak

Angio tętnic - klatki piersiowej - Tak

Angio tętnic - jamy brzusznej/miednicy mniejszej - Tak

Angio tętnic - kończyn górnych - Tak

Angio tętnic - kończyn dolnych - Tak

Angio tętnic - nerek - Tak
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Rezonans magnetyczny: - bez limitu

Twarzoczaszki (kości, zatoki) - Tak

Głowy (mózgu) - Tak

klatki piersiowej (płuc) - Tak

kręgosłupa szyjnego - Tak

kręgosłupa piersiowego - Tak

kręgosłupa lędźwiowego - Tak

Miednicy - Tak

kończyn górnych / dolnych - Tak

stawów kończyny dolnej / górnej - Tak

szyi - Tak

Jamy brzusznej - Tak

Jamy brzusznej i miednicy mniejszej - Tak

nerek i nadnerczy - Tak

Miednicy mniejszej - Tak

Piersi - Tak

Inne badania diagnostyczne: bez limitu bez limitu

cytologia szyjki macicy - wymaz cytologiczny Tak Tak

cytologia szyjki macicy - wymaz cytohormonalny Tak Tak

Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne

Zabiegi ogólnolekarskie: bez limitu bez limitu

Pobranie wymazu/posiewu Tak Tak

Uodparnianie, podanie preparatów immunologicznych 
(odczulanie bez leków) Tak Tak

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa - diagnostyka mikroskopowa Tak Tak

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa; pod kontrolą badań obrazowych Tak Tak

Biopsja węzła chłonnego lub tarczycy lub zmiany chorobowej Tak Tak

nacięcie i drenaż ropnia Tak Tak

Zabiegi okulistyczne: - bez limitu

Usunięcie ciała obcego z powierzchni oka - Tak

rozszerzenie ujścia kanału łzowego - Tak

Udrażnianie przewodu łzowego - Tak

szycie ran powieki - Tak

Usunięcie zmian chorobowych skóry powiek (zmiana do 5 mm) - Tak

Usunięcie zmian chorobowych skóry powiek (powyżej 5 do 10 mm) - Tak

Usunięcie zmian chorobowych skóry powiek (powyżej 11 do 20 mm) - Tak

Usunięcie zmian chorobowych na spojówce do 5 mm (nie 
dotyczy gradówki) - Tak

Zabiegi ginekologiczne: bez limitu bez limitu

elektrokoagulacja szyjki macicy - Tak

koagulacja (krioterapia) szyjki macicy - Tak

kolposkopia pochwy Tak Tak

kolposkopia pochwy i szyjki macicy z biopsją Tak Tak

kolposkopia szyjki macicy Tak Tak

kolposkopia sromu - Tak

Pobranie wymazu/posiewu Tak Tak

Pobranie wymazu cytologicznego z szyjki macicy Tak Tak

Zabiegi chirurgiczne:

Wycięcie zmian skórnych - łagodnych: - bez limitu

w obrębie twarzy, głowy/szyi (do 2.0 cm) - Tak

w obrębie twarzy, głowy/szyi (powyżej 2.0 do 3.0 cm) - Tak

w obrębie twarzy, głowy/szyi (powyżej 3.0 do 4.0 cm) - Tak

w obrębie twarzy, głowy/szyi (powyżej 4.0 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej i dolnej (od 0.6 do 2 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej i dolnej (powyżej 2.0 do 3.0 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej i dolnej (powyżej 3.0 do 4.0 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej i dolnej (powyżej 4.0 cm) - Tak

W obrębie tułowia (od 0.6 do 2.0 cm) - Tak

W obrębie tułowia (powyżej 2.0 do 3.0 cm) - Tak

W obrębie tułowia (powyżej 3.0 do 4 cm) - Tak

W obrębie tułowia (powyżej 4 cm) - Tak

Wycięcie zmian skórnych - złośliwych: - bez limitu

W obrębie twarzy, głowy/szyi (do 2.0 cm) - Tak

W obrębie twarzy, głowy/szyi (powyżej 2.0 do 3.0 cm) - Tak

W obrębie twarzy, głowy/szyi (powyżej 3.0 do 4.0 cm) - Tak

W obrębie twarzy, głowy/szyi (powyżej 4.0 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej/dolnej (od 0.6 do 2 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej/dolnej (powyżej 2.0 do 3.0 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej/dolnej (powyżej 3.0 do 4.0 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej/dolnej (powyżej 4.0 cm) - Tak

W obrębie tułowia (od 0.6 do 2.0 cm) - Tak

W obrębie tułowia (powyżej 2.0 do 3.0 cm) - Tak

W obrębie tułowia (powyżej 3.0 do 4 cm) - Tak

W obrębie tułowia (powyżej 4.0 cm) - Tak

Szycie ran: - bez limitu

W obrębie twarzy (do 2.5 cm) - Tak

W obrębie twarzy (powyżej 2.5 do 5.0 cm) - Tak

W obrębie twarzy (powyżej 5 cm) - Tak

W obrębie głowy i szyi (do 2.5 cm) - Tak

W obrębie głowy i szyi (powyżej 2.5 do 7.5 cm) - Tak

W obrębie głowy i szyi (powyżej 7.5 cm) - Tak

W obrębie tułowia (do 2.5 cm) - Tak

W obrębie tułowia (powyżej 2.5 do 7.5 cm) - Tak

W obrębie tułowia (powyżej 7.5 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej i dolnej (do 2.5 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej i dolnej (powyżej 2.5 do 7.5 cm) - Tak

W obrębie kończyny górnej i dolnej (powyżej 7.5 cm) - Tak

Usunięcie ciała obcego: - bez limitu

W obrębie dłoni - Tak

W obrębie stopy - Tak

W obrębie barku i ramienia - Tak

W obrębie łokcia - Tak

W obrębie biodra i miednicy - Tak

W obrębie uda i kolana - Tak

W obrębie powierzchni skóry pleców - Tak

W obrębie powierzchni skóry brzucha - Tak

W obrębie powierzchni skóry głowy - Tak

Inne: - bez limitu

Usunięcie płytki/płytek paznokciowych - Tak

zmiana opatrunków po zabiegach - Tak

Usunięcie szwów po zabiegach - Tak

Usunięcie szwów po zabiegach wykonanych u Dostawcy 
Usług Medycznych spoza sieci sIGnAl IDUnA start+ 
rozszerzonej za wyjątkiem usuwania szwów po porodzie, 
po wcześniejszej kwalifikacji lekarza.

- Tak

Zabiegi dermatologiczne: - bez limitu

elektrokoagulacja zmian powierzchownych na skórze - Tak

kriochirurgiczne usuwanie zmian powierzchownych na skórze - Tak

Zabiegi urologiczne: - bez limitu

Płukanie pęcherza moczowego - Tak

założenie cewnika Foleya (cewnikowanie pęcherza moczowego) - Tak

Zabiegi ortopedyczne: - bez limitu

Blokada dostawowa (bez kosztu leku) - Tak

nakłucie stawów łącznie ze wstrzyknięciem leku - Tak

Unieruchomienie złamania kości (obejmuje koszt 
gipsu lekkiego i stabilizatora): - bez limitu

Unieruchomienie obojczyka bez nastawienia ręcznego - 
leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie obojczyka z nastawieniem ręcznym - 
leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Pakiety Opieki Medycznej



Unieruchomienie złamania bliższej części kości ramiennej bez 
nastawienia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie guzka większego kości ramiennej bez 
nastawienia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie guzka większego kości ramiennej z nasta-
wieniem ręcznym - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie trzonu kości ramiennej bez nastawienia 
ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie nadkłykciowego lub przezkłykciowego 
złamania kości ramiennej bez nastawienia ręcznego - 
leczenie złamania metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie nadkłykciowego lub przezkłykciowego 
złamania kości ramiennej z nastawieniem ręcznym - lecze-
nie złamania metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie złamania nadkłykcia kości ramiennej bez 
nastawienia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania nadkłykcia kości ramiennej z na-
stawieniem ręcznym - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania kłykcia kości ramiennej bez na-
stawienia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania kości promieniowej - leczenie 
złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania kości śródręcza - leczenie 
złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania paliczka lub paliczków - lecze-
nie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania trzonu kości udowej bez nasta-
wienia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie nadkłykciowego lub przezkłykciowego 
złamania kości udowej bez nastawienia ręcznego - lecze-
nie złamania metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie złamania dalszego końca, kłykcia 
przyśrodkowego lub bocznego kości udowej bez nastawie-
nia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie złamania dalszego końca, kłykcia 
przyśrodkowego lub bocznego kości udowej z nastawie-
niem ręcznym - leczenie złamania metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie złamania części bliższej kości piszczelo-
wej - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania guzków międzykłykciowych w stawie 
kolanowym lub guzowatości piszczeli z nastawieniem ręcznym 
z kosztem znieczulenia - leczenie złamania metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie złamania trzonu kości piszczelowej - 
leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania dalszego odcinka kości strzałkowej 
bez nastawienia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania dalszego odcinka kości strzałkowej 
z nastawieniem ręcznym - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania trójkostkowego okolicy stawu 
skokowego bez nastawienia ręcznego bez kosztu znieczu-
lenia - leczenie złamania metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie złamania trójkostkowego okolicy stawu 
skokowego z nastawieniem ręcznym bez kosztu znieczule-
nia - leczenie złamania metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie złamania części dalszej kości piszczelo-
wej - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania kości ( jednej lub wielu) 
śródstopia bez nastawienia ręcznego - leczenie złamania 
metodą zamkniętą

- Tak

Unieruchomienie złamania kości (jednej lub wielu) śródstopia 
z nastawieniem ręcznym - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania palucha lub paliczka lub paliczków 
bez nastawienia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania palucha lub paliczka lub paliczków 
z nastawieniem ręcznym - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania palców stopy poza paluchem bez 
nastawienia ręcznego - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania palców stopy poza paluchem z na-
stawieniem ręcznym - leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Unieruchomienie złamania kości śródstopia (trzeszczki) - 
leczenie złamania metodą zamkniętą - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć stawów: - bez limitu

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć w obrębie stawu barkowo-oboj-
czykowym bez ręcznego nastawienia z kosztem znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć w obrębie stawu barkowo-oboj-
czykowym z ręcznym nastawieniem z kosztem znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć ostrych lub przewlekłych 
w obrębie stawu barkowo-obojczykowym z ręcznym 
nastawieniem bez kosztu znieczulenia

- Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć w obrębie stawu ramien-
nego z ręcznym nastawieniem bez kosztu znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć w obrębie stawu ramien-
nego z ręcznym nastawieniem z kosztem znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć w obrębie stawu 
ramiennego ze złamaniem guzka większego z ręcznym 
nastawieniem z kosztem znieczulenia

- Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć w obrębie stawu ramiennego ze 
złamaniem szyjki z ręcznym nastawieniem z kosztem znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć w obrębie stawu łokcio-
wego z ręcznym nastawieniem bez kosztu znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięć w obrębie stawu łokcio-
wego z ręcznym nastawieniem z kosztem znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu 
promieniowo - nadgarstkowym lub międzynadgarstkowym - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu kciuka 
z ręcznym nastawieniem bez kosztu znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu 
nadgarstkowośródręcznym kciuka (złamanie Bennetta) 
z ręcznym nastawieniem bez znieczulenia

- Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu 
nadgarstkowo - śródręcznym poza kciukiem z ręcznym 
nastawieniem bez kosztu znieczulenia

- Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu 
nadgarstkowo - śródręcznym poza kciukiem z ręcznym 
nastawieniem z kosztem znieczulenia

- Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu śródręczno
-paliczkowym z ręcznym nastawieniem bez kosztu znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu śródręczno
-paliczkowym z ręcznym nastawieniem z kosztem znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu między-
paliczkowego z ręcznym nastawieniem bez znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu między-
paliczkowego z ręcznym nastawieniem ze znieczuleniem - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia stawu biodrowego bez 
kosztu znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia stawu kolanowego bez 
kosztu znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia stawu kolanowego 
z kosztem znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia rzepki bez kosztu znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia rzepki z kosztem znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu 
skokowego (łącznie ze złamaniem Pottsa) bez ręcznego 
nastawienia bez kosztu znieczulenia

- Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu skoko-
wego (łącznie ze złamaniem Pottsa) z ręcznym nastawie-
niem bez kosztu znieczulenia

- Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu pisz-
czelowo-strzałkowego bez kosztu znieczulenia - Tak

Doraźne zaopatrzenie zwichnięcia w obrębie stawu pisz-
czelowo-strzałkowego z kosztem znieczulenia - Tak

Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie - bez limitu

Iniekcje podskórne/ domięśniowe - bez kosztu leku Tak Tak

Iniekcje dożylne - bez kosztu leku Tak Tak

Wlewy kroplowe (podanie kroplówki) - bez kosztu leku Tak Tak

Pomiar ciśnienia tętniczego Tak Tak

Inhalacje/nebulizacje - bez kosztu leku Tak Tak

Assistance

Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych 
przez lekarza Tak Tak

Transport medyczny Tak Tak

Organizacja procesu rehabilitacyjnego Tak Tak

Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilita-
cyjnego Tak Tak

Wizyta pielęgniarki po hospitalizacji Tak Tak

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi Tak Tak

Pomoc psychologa Tak Tak

Infolinia Medycznej Tak Tak

Infolinia Baby Assistance Tak Tak

Pakiety Opieki Medycznej
Rodzaj Świadczenia Pakiet 

BASIC
Pakiet 

PREMIUM Rodzaj Świadczenia Pakiet 
BASIC

Pakiet 
PREMIUM



Wysokość miesięcznych składek

dla nowych klientów dla klientów z Grupy 
Otwartej Alwis & Secura

PAKIET BASIC PAKIET BASIC

49,00 zł 46,50 zł

PAKIET PREMIUM PAKIET PREMIUM

105,00 zł 100,00 zł

sprawdź szczegóły na
www.alwis.pl

zadzwoń
tel. 18 262 00 60

Wspieramy organizacje non-profit:

Skontaktuj się z nami


