
 
 
 

                                                                Załącznik do Umowy Nr 1 
MEDYCYNA PRACY 
 
Świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy:  

 wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych  zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 

1996r (Dz.U. z dnia 25.06.1996 poz. 332 z późn. zm.) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,  ustawą  o służbie medycyny pracy z dnia 

27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1175),  

 rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy, rozpoznawanie i ocena czynników 

szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz sposoby wykonywania pracy mogących mieć 

ujemy wpływ na zdrowie,  

 prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby 

związane z wykonywaną pracą,  

 wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko grypie,  

 wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób 

związanych z wykonywaną pracą,  

 sprawowanie lekarskiego nadzoru nad środowiskiem pracy i stanem sanitarnym zakładu wraz z jego 

urządzeniami socjalnymi poprzez wizytacje warunków i stanowisk pracy,   

 monitorowanie stanu zdrowia osób  pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka,  

a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach  przekroczenia normatywów higienicznych, 

młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych, udzielanie 

podstawowych ambulatoryjnych świadczeń leczniczych i diagnostycznych przez lekarzy medycyny 

pracy współpracujących z nimi specjalistów oraz laboratoriów,  

 w ramach badań profilaktycznych Medycyny Pracy zapewnianie badań pełnej sprawności 

psychoruchowej oraz testów sprawności psychoruchowej, konsultacji psychologa zgodnie ze 

wskazaniem na skierowaniu na badania lekarskie - wydanie stosownych orzeczeń,  

 przeprowadzenie obowiązkowych badań analitycznych, w których skład wchodzi w szczególności: 

OB, morfologia, mocz, cukier, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej Medycyny Pracy.  

 zapewnienie pogotowia sprawującego pierwszą pomoc medyczną w nagłych zachorowaniach  

i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy,   

 delegowanie swojego lekarza do zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 wydawanie orzeczenia przez psychologa, badań psychotechnicznych kierowców – zgodnie z Ustawą  

o Kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268). 

 
 
DODATKOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 

  
Kompleksowe konsultacje specjalistyczne (dorośli i dzieci) 

 
W ramach abonamentu pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach 



chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. 

Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi 

niezbędnymi  badaniami do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej  

oraz monitorowania leczenia.   

Gwarantują pacjentom dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania: 

 alergologia, 

 choroby wewnętrzne, internista i/ lub lekarz medycyny rodzinnej, 

 chirurgia, 

 dermatologia, 

 diabetologia, 

 endokrynologia, 

 ginekologia i położnictwo, 

 hematologia, 

 pediatria, 

 kardiologia, 

 laryngologia, 

 neurologia, 

 onkologia, 

 okulistyka, 

 ortopedia, 

 psychologia/ psychiatria, 

 reumatologia, 

 urologia, 

 gastroenterolog, 

 pulmonologia, 

 chirurgia naczyniowa,  

 lekarz dyżurny / całodobowa opieka medyczna  lekarza internisty 7 dni w tygodniu. 

W przypadku pomocy w nagłych zachorowaniach Pacjentowi uprawnionemu do abonamentu przysługuje  

w  czasie trwania umowy 1 wizyta domowa lekarza internisty, bez dodatkowych opłat, jeżeli wizyta ma 

miejsce na terenie Warszawy. 

 

Konsultacje ze skierowaniem (dorośli i dzieci) 

 

Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do pozostałych lekarzy 

specjalistów nie wymienionych powyżej lub do samodzielnego pracownika naukowego (dr. hab., prof. nadzw., 

prof. zw.) danej specjalności Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas 

żadnej dodatkowej odpłatności. 

 

Kompleksowe badania diagnostyczne (dorośli i dzieci) 

 

W zakres kompleksowych badań diagnostycznych wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki 

laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana. 



Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza 

Diagnostyka laboratoryjna 

Hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi obwodowej  

z rozmazem, płytki krwi, retikulocyty, czas protrombinowy, czas trombinowy (TT), czas tromboplastynowy 

(INR), D-Dimery, APTT, fibrynogen, hemoglobina glikowana, poziom witaminy D3. 

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe:  białko c-reaktywne, ALAT-

aminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko 

całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 

cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza 

kwaśna, fosforany, GGTP –gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza – krzywa, kreatynina, kwas 

moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, IGE całkowite, 

IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC – całkowita zdolność 

wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna, troponina, 

tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwii), kortyzol, test z 

metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-HCG, LH, 

progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9, próby wątrobowe 

( ALT,AST,ALP), poziom insuliny w 0,60,120 min.  

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, CoombsaBTA, 

oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs (HBs-Ag), 

ATPO, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie IGG/IGM, przeciwciała 

anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV, Helikobakter pyroli, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz mononukleoza, różyczka, 

toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM 

badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza kreatynina, 

kwas  moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy noradrenalina adrenalina, 

kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu. 

Badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu, posiew kału 

ogólny, wymaz z gardła, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, posiew i wymaz w kierunku 

bakterii tlenowych i beztlenowych, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany, posiew kału w kierunku 

pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z szyjki macicy. 

Badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów, na krew utajoną, na Lamblie oraz na Rota 

Wirus/adenowirusy. 

Badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa z nosa. 

Badania mykologiczne z posiewem, mykogram. 

Badania toksykologiczne: digoksyna, ołów. 

Diagnostyka obrazowa 

Badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG (Holter 

EKG), Holter EKG ciśnieniowy, Holter EKG „event”. 

Badania rentgenowskie: RTG czaszki, RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej – również z barytem, RTG 

kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG kości (nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, 

skroniowych), RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego),  

RTG w kierunku skoliozy, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG żuchwy, RTG zatok, RTG żeber, 

RTG stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał), RTG barku 



W przypadku badań RTG Pacjent otrzymuje: opis badania oraz wynik badania na nośniku ustalonym  

dla danej placówki medycznej. 

Badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG 

ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG tarczycy, USG 

gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG 

scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego 

transrektalne, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler USG tętnic kończyny, Doppler USG 

żył kończyny, USG Doppler jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych, USG Doppler 

tętnic wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, 

USG stawu skokowego, USG staw barkowy, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich,  

USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka, USG drobne stawy i więzadła, USG palca,  

USG ścięgna Achillesa.   

Badania endoskopowe: anoskopia, gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia - pobranie 

wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych. 

Badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia śródgałkowego, 

badanie widzenia przestrzennego. 

Rezonans magnetyczny: jamy brzusznej, miednicy małej, śródpiersia, kręgosłupa: lędźwiowego, piersiowego, 

szyjnego, głowy + angio, oczodołów, zatok, przysadki, stawów: barkowego, łokciowego, kolanowego, 

nadgarstka, skokowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych, stopy, kończyny dolnej (udo, podudzie), 

kończyny górnej (ramię, przedramię). 

Tomografia komputerowa: głowy, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej  

(z wyłączeniem naczyń wieńcowych i serca), klatki piersiowej HRCT, jamy brzusznej, miednicy małej, 

kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, 

barkowego, łokciowego, stopy, CT tkanek miękkich (udo, podudzie, ramie, przedramię). 

 Inne badania diagnostyczne: 

 spirometria, 

 audiometria tonalna, 

 densytometria przesiewowa (screeningowa), 

 badanie uroflowmetryczne, 

 biopsje cienkoigłowe - guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych wraz z oceną   

histopatologiczną,  

 mammografia, 

 osteoporoza, 
 testy alergiczne zlecone przez lekarza zleceniobiorcy. 

 
Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne (dorośli i dzieci) 

 

Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej 

dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych.  

Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, 

do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu. W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich 

specjalistów, konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują: 

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie: 



 pobranie wymazu/posiewu, 

 pomiar ciśnienia tętniczego, 

 pomiar wzrostu i wagi ciała, 

 odczulanie (lek pacjenta). 

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne: 

 założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa, 

 przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej, 

 koagulacja naczyń przegrody nosa, 

 usunięcie ciała obcego z nosa, ucha, 

 założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego, 

 założenie/zmiana/usunięcie sączka, 

 płukanie ucha/nosa, 

 laryngoskopia pośrednia, 

 pobranie wymazu/posiewu, 

 usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w centrach własnych, 

 usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami własnymi,   

 donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa. 

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne: 

 założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego, 

 pobranie wymazu i posiewu, 

 usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych, 

 usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza centrami własnymi, 

 znieczulenie miejscowe, 

 usunięcie kleszcza. 

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne: 

 założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego, 

 repozycja złamania, 

 założenie/zmiana opatrunku, 

 iniekcje dostawowe i okołostawowe, 

 punkcja stawu – pobranie materiału do badań, 

 założenie opaski elastycznej, 

 założenie szyny/temblaka, 

 założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora. 

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne: 

 badanie dna  oka, 

 pomiar ciśnienia śródgałkowego, 

 usunięcie ciała obcego z oka, 

 badanie ostrości widzenia, 

 iniekcja podspojówkowa, 

 badanie autorefraktometrem, 

 podanie leku do worka spojówkowego, 

 płukanie worka spojówkowego, 



 gonioskopia, 

 pobranie wymazu/posiewu, 

 dobór okularów (optometrysta). 

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne: 

 dermatoskopia. 

 pobranie wymazu/posiewu. 

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie: 

 podanie leku doustnego, 

 iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna, 

 podłączenie wlewu kroplowego, 

 pobranie wymazu/posiewu, 

 założenie/zmiana opatrunku nie wymagającego zaopatrzenia chirurgicznego, 

 pobranie krwi. 

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne: 

 pobranie cytologii. 

W zakres usług wchodzą także zabiegi ambulatoryjne  i badania diagnostyczne zlecone przez lekarza 

Zleceniobiorcy a nie wymienione powyżej. 

Prowadzenie ciąży 

 
Prowadzenie ciąży fizjologicznej zgodnie ze standardami postępowania obowiązującymi w obejmuje opiekę 

lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo 

zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu. 

Usługa obejmuje: 
 

 badanie cytologiczne, 

 grupa krwi i czynnik Rh  oraz przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych, 

 przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych (BTA), 

 morfologia krwi, 

 badanie ogólne moczu, 

 badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, 

 badanie stężenia glukozy na czczo i 2 godz. po podaniu doustnym 75 g glukozy, 

 VDRL, 

 antygen HBs,   

 przeciwciała anty-HBV, 

 przeciwciała anty HIV, 

 przeciwciała w kierunku różyczki (IgG, IgM), 

 przeciwciała w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), 

 przeciwciała w kierunku cytomegalii (IgG, IgM), 

 posiew w kierunku paciorkowców ß-hemolizujących z pochwy i okolicy odbytu, 

 posiew z kanału szyjki macicy, 

 badania ultrasonograficzne macicy i przydatków. 

 

 



Profilaktyka stomatologiczna (dorośli i dzieci) 

Zakres Profilaktyki Stomatologicznej obejmuje wykonanie 1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania 

Umowy przeglądu stomatologicznego tj. oceny stanu uzębienia przez Lekarza stomatologa przyjmującego 

w zakresie stomatologii zachowawczej, oraz zabiegów higieny jamy ustnej przez higienistkę 

stomatologiczną, i obejmuje następujące usługi: 

 Badanie lekarskie stomatologiczne, 

 Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 1 łuk zębowy, 

 Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 1/2 łuku zębowego, 

 Lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 2 łuki zębowe, 

 Instruktaż higieny jamy ustnej, 

 Polerowanie zębów, 

 Usunięcie złogów naddziąsłowych /scaling/ uzupełniające, 

 Usunięcie złogów naddziąsłowych /scaling/ z 1 łuku zębowego, 

 Usunięcie złogów naddziąsłowych /scaling/ ze wszystkich zębów, 

 Usuwanie osadu – piaskowanie, 

 Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - 1 ząb, 

 Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową. 

oraz 10% zniżka na usługi stomatologiczne w zakresie: 

 
 stomatologia zacho-

wawcza  
wypełnienie  
pozostałe usługi  
 

  

 pedodoncja  wypełnienie  
pozostałe usługi  
 

 

 diagnostyka  RTG punktowy  
pantomogram  
 

 

 chirurgia  usługi podstawowe  
 

 
  

 gwarancja na wypełnienia        24 m-ce 
 

 

Szczepienia przeciwko grypie, przeciwko tężcowi (dorośli i dzieci) 

 

W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykona  szczepienia przeciwko grypie i tężcowi. 

Usługa obejmuje: 

 konsultację lekarską przed szczepieniem, 

 szczepionkę (preparat), 

 wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji. 

Szczepienia przeciwko grypie w siedzibie Zleceniobiorcy jak i wyjazdowe do siedziby wskazanej przez 

Zamawiającego. 

 



 

Rehabilitacja (dorośli i dzieci) 

 

Rehabilitacja (dorośli i dzieci) 

Usługa obejmuje rehabilitację narządu ruchu z następujących wskazań – dotyczy Pacjentów: 

 po urazach ortopedycznych, 

 cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów, 

 cierpiących z powodu chorób zawodowych związanych z narządem ruchu (potwierdzonych), 

 cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych, 

 cierpiących na schorzenia neurologiczne. 

  

Usługa jest realizowana na podstawie skierowań Lekarzy (przyjmujących w zakresie ortopedii, neurologii, 

neurochirurgii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii) z ambulatoryjnej Placówki medycznej 

wskazanej przez Wykonawcę, określających zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych i dotyczy fizjoterapii 

prowadzonej w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez Wykonawcę. 

Efektywność i bezpieczeństwo zastosowanej fizjoterapii, podlega nieustannej weryfikacji podczas procesu jej 

realizacji. W tym celu fizjoterapeuta z ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez Wykonawcę 

może skierować (konsultacja fizjoterapeuty) Pacjenta w trakcie terapii zleconej przez Lekarza na konsultację 

lekarską – ustalenie trybu rehabilitacji medycznej (konsultacja dostępna wyłącznie w ramach usługi 

Fizjoterapia). Usługa Fizjoterapia jest nielimitowana, z wyłączeniem zabiegów realizowanych z powodu 

schorzeń neurologicznych i obejmuje wykonanie ogółem w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy: 

10 zabiegów fizykoterapeutycznych lub 3 zabiegów kinezyterapeutycznych (w tym masaż leczniczy)  

z następującego zakresu zabiegów fizyko i kienezyterapii. 

 elektrostymulację, 

 jonoforezę, 

 galwanizację, 

 kinezyterapię, 

 prądy diadynamiczne, 

 prądy interferencyjne, 

 terapię laserową, 

 terapię manualną, 

 ultradźwięki, 

 ultradźwięki w wodzie. 

 
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia (dorośli) 

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia to coroczny (dostępny 1 raz w okresie trwania abonamentu) przegląd 

stanu zdrowia, uwzględniający wiek i płeć Pacjenta uprawnionego do abonamentu, obejmujący zakres 

badań i konsultacji dla osób powyżej 18 r.ż. Przegląd rozpoczyna się wizytą internistyczną, podczas której 

zostanie przeprowadzony wywiad lekarski z wystawieniem skierowań na badania (zgodnie ze wskazaniami). 

Przegląd kończy konsultacja internistyczna, w ramach, której Pacjent uzyskuje zalecenia na przyszłość 

dotyczące swojego stanu zdrowia. 

 



Dla kobiet zakres przeglądu obejmuje: 
 konsultacja internistyczna – zebranie wywiadu zdrowotnego, 

 
 konsultacja ginekologiczna,  

 
 konsultacja okulistyczna,  

 
 badania laboratoryjne:  

• mocz – badanie ogólne   

• krew utajona w kale / F.O.B.   

• Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny   

• OB / ESR   

• glukoza na czczo   

• TSH / hTSH   

• HBs Ag / antygen   

• HCV Ab / przeciwciała   

• standardowa* cytologia szyjki macicy,  

 badania obrazowe: 

• USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne lub USG transwaginalne,  

• USG piersi lub mammografia – kobiety w zależności od wskazań lekarskich, 

• RTG klatki piersiowej PA, 

• USG jamy brzusznej,  

 badania czynnościowe: 

• badanie EKG – spoczynkowe,  

 konsultacja internistyczna – konsultacja zamykająca program. 

 

Dla mężczyzn zakres przeglądu obejmuje: 

 konsultacja internistyczna – zebranie wywiadu zdrowotnego, 

 konsultacja okulistyczna,  

 konsultacja urologiczna,  

 badania laboratoryjne: 

• mocz – badanie ogólne, 

• krew utajona w kale / F.O.B. 

• morfologia + płytki + rozmaz automatyczny 

• OB / ESR  

• PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA / PSA)  

• TSH / hTSH  

• HBs Ag / antygen  

• HCV Ab / przeciwciała  

• glukoza na czczo  

 badania obrazowe: 

• RTG klatki piersiowej PA 

• USG jamy brzusznej  

 badania czynnościowe: 

• badanie EKG – spoczynkowe  

 konsultacja internistyczna – konsultacja zamykająca program. 


