
 

1. Co znajduje się w pakiecie Enel- Med? 

W ramach Medycyny Pracy:  

1.1 Badania profilaktyczne 

 wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie 

pracy 

 orzecznictwo lekarskie  

 ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia 

występujące w miejscu pracy  

1.2. Profilaktyka zdrowotna  

 Możliwość udziału w szkoleniach z zakresu pomocy przedmedycznej oraz prelekcji  

z zakresu profilaktycznych programów prozdrowotnych. 

1.3. Pomoc doraźna – Pogotowie Enel- Med 

 gotowość organizowania i udzielania pomocy medycznej w nagłych przypadkach, które 

wystąpiły w miejscu pracy w obrębie granic administracyjnych Warszawy, Gdańska, Łodzi, 

Poznania, Wrocławia i Krakowa 

2. W ramach Programu Medycznego Enel- Care: 

2.1. Pogotowie Enel-Med- Pracownik może wezwać karetkę w obrębie granic 

administracyjnych Gdańska, Łodzi, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Pogotowie 

udziela świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zagotowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia 

2.2. Transport sanitarny- Gdy stan zdrowia pracownika pogorszy się na tyle, że nie będzie mógł 

skorzystać z innego środa transportu, w ramach pakietu może skorzystać z przejazdu  

z placówki do placówki medycznej. Przewóz musi się rozpoczynać i kończyć w promieniu 

25 km od centrum miasta, w którym pracownik ma oddział, a także w promieniu 30 km od 

Centrum Warszawy. 

2.3. Profilaktyka zdrowotna- Pacjenci mogą korzystać z konsultacji internisty, specjalisty 

medycyny rodzinnej, ginekologa i okulisty. Raz w roku pacjent może dokonać badań: 

glukoza (na czczo), cholesterol całkowity, ogólne badanie moczu, morfologia z rozmazem 

automatycznym.  

2.4. Konsultacje specjalistyczne- Na konsultacje można zapisać się do: alergologa, 

anestezjologa, audiologa, chirurga naczyniowego, chirurga ogólnego, chirurga onkologa, 

chirurga plastyka, dermatologa, diabetologa, dietetyka, endokrynologa, foniatra, 

gastrologa, ginekologa, hematologa, hepatologa, internisty, kardiologa, laryngologa, 



lekarza medycyny rodzinnej, lekarza medycyny sportowej, nefrologa, neurochirurga, 

neurologa, okulisty, onkologa, ortopedy, pediatry, proktologa, psychiatry - do 3 wizyt  

w roku, psychologa – jedna wizyta, pulmonologa, reumatologa, urologa, lekarza 

dyżurnego: medycyny rodzinnej, pediatry, ortopedy (oddział własny Warszawa). 

Pracownik oraz dzieci zapisane do Programu, aby zapisać się na konsultacje nie muszą 

posiadać skierowań.  

2.5. E-wizyty- Na poradę medyczną można zapisać się 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.  

Na stronie znajduje się grafik e-wizyt według, którego można zapisać się na poradę.  

2.6. Prowadzenie ciąży- Bezpłatne konsultacje, badania USG oraz badania laboratoryjne. 

2.7. Zabiegi ambulatoryjne- Usługi w zakresie alergologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, 

ginekologii, laryngologii, okulistyki, ortopedii, gabinetu zabiegowego. 

2.8. Kompleksowe badania laboratoryjne- Usługi w zakresie hematologii i koagulologii, 

analityki, biochemii, serologii, diagnostyki chorób tarczycy, hormonów płciowych  

i metabolicznych, markerów nowotworowych, diagnostyki cukrzycy, diagnostyki anemii, 

diagnostyki infekcji, bakteriologii, alergenów oraz innych hormonów. 

2.9. Diagnostyka obrazowa- Różny rodzaj rezonansu magnetycznego (MR) standard, 

Tomografia komputerowa, EKG, RTG, USG standard, USG Doppler 

2.10. Wizyty domowe- obejmują wizyty internisty, pediatry lub lekarza medycyny rodzinnej. 

Pracownik może zamawiać je całodobowo dzwoniąc do Pierwszej Linii Medycznej.  

Są zapewnione na obszarze 30 km od Centrum Warszawy i 25 km od centrum Gdańska, 

Łodzi, Wrocławia, Poznania i Krakowa. W innych miastach Polski wizyty domowe odbywają 

się w granicach administracyjnych miasta, w którym pacjent jest zgłoszony do stałej opieki 

medycznej.  

2.11. Szczepienia- nadobowiązkowe szczepienia, które obejmują koszt szczepionek 

przeciwko następującym chorobom: grypa, tężec i błonica.  

2.12. Profilaktyka stomatologiczna- W ramach pakietu pracownik ma możliwość 

skorzystania z przeglądu stomatologicznego co 6 miesięcy, pantomogramu kompletnego 

przeglądowego, pantomogramu połowy lewej, pantomogramu połowy prawej, skalingu - 

usunięcia złogów nazębnych, instruktażu higieny jamy ustnej 

2.13. Doraźna pomoc stomatologiczna- W przypadkach nagłych dolegliwości bólowych lub 

urazu. 



2.14. Leczenie stomatologiczne premium. Pracownik posiada 50% zniżki na usługi 

obejmujące leczenie zachowawcze, chirurgię stomatologiczną, ednodoncję 

2.15. Konsultacje w ramach pakietu dla dorosłych i dzieci (w pakietach rodzinnych): 

Konsultacja implantologiczna, Konsultacja protetyczna, Konsultacja ortodontyczna, 

Konsultacja periodontologiczna, Konsultacja chirurgiczna, Konsultacja estetyczna 

2.16. Dodatkowe zniżki 

 Implanty - chirurgia: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Leczenie dysfunkcji: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Ortodoncja ruchoma: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Ortodoncja stała: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Protetyka na implantach: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Protetyka ruchoma: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Protetyka stała: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Stomatologia estetyczna: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Periodontologia: 15% zniżki w oddziałach własnych  

 Operacje chirurgiczne: 20 % zniżki w oddziałach własnych  

 RTG: 15% zniżki w oddziałach własnych 

 Powyższe zniżki nie obejmują materiałów użytych do zabiegów z zakresu: ortodoncji, 

protetyki implantologii.  

2.17. Osoby objęte programem posiadają zniżkę: 15% na pozostałe badania laboratoryjne, 

15% na program 24h dla zdrowia, 15% na profilaktykę w pełnym zakresie, 15% na 

stomatologię zachowawczą, 10% na pozostałe konsultacje specjalistyczne, usługi z zakresu 

rehabilitacji, operacji,  badań diagnostycznych i innych nie zawartych w pakietach. 

2.18. Zniżki nie obejmują badań genetycznych, implantów, leków oraz materiałów użytych 

podczas operacji i zabiegów.  

3. Usługi są świadczone w ośrodkach Centrum Medycznego ENEL- MED oraz innych placówkach 

współpracujących. 

4. Usługi wymienione w punkcie 1 i 2 są świadczone pracownikom/ współpracownikom, 

członkom ich rodzin i partnerom życiowym 

5. Rodzaje pakietów:  

5.1. Pakiet Indywidualny: dotyczy pracownika/współpracownika 

5.2. Pakiet Rodzinny: dotyczy członków rodziny pracownika/współpracownika tzn. 

współmałżonka/partnera życiowego, do ukończenia 67 roku i dzieci do 18 roku życia,  



a także młodzieży uczącej się do 26. roku życia, pozostającej na utrzymaniu rodziców - 

jedno gospodarstwo domowe. 

5.3. Pakiet Kontynuacyjny: dotyczy dzieci uprzednio korzystających z Pakietu Rodzinnego, 

które przestały spełniać przesłanki do objęcia ich opieką w ramach pakietu Rodzinnego;  

5.4. Pakiet Senior: dotyczy rodziców pracownika/współpracownika, rodziców 

współmałżonka/partnera życiowego, bez względu na wiek, partnera/ współmałżonka 

pow. 67 r. życia. 

6. Koszty pakietów dodatkowych 

 124,00 PLN miesięcznie za każdy Pakiet Partnerski dla jednego partnera życiowego lub 

jednego członka rodziny 

 201,70 PLN miesięcznie za Pakiet Rodzinny dla członków rodziny od dwóch osób (np. 

dwoje dzieci, troje dzieci, dwoje dzieci plus małżonek) 

 98,60 PLN miesięcznie za każdy Pakiet Kontynuacyjny dla dzieci, które korzystały 

z pakietu rodzinnego, jednak przestały spełniać wymagania tego pakietu 

 150,00 PLN miesięcznie za każdy Pakiet Senior dla rodziców pracownika/ 

współpracownika, rodziców współmałżonka/partnera życiowego, bez względu na wiek, 

partnera/ współmałżonka pow. 67 r. życia. 

 

 


