
Zakres świadczeń zdrowotnych
Wariant

A B C

1. Podstawowa opieka lekarska

Konsultacje lekarskie w ramach podstawowej opieki lekarskiej realizowane są w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez 
Ubezpieczonego lub współubezpieczonego Partnerowi Medycznemu Vitalité, o ile Ubezpieczony lub współubezpieczony nie wskaże późniejszego 
terminu, w jakim chciałby skorzystać ze świadczenia. Gwarancja dostępności dotyczy dostępu do konsultacji w zakresie danej specjalizacji.
Świadczenie zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji 
terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.

internista n n n

pediatra n n n

lekarz medycyny rodzinnej n n n

2. Konsultacje lekarzy specjalistów

Konsultacje lekarzy specjalistów realizowane są w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Ubezpieczonego lub współubez-
pieczonego Partnerowi Medycznemu Vitalité, zgodnie z  aktualnym harmonogramem pracy placówki medycznej należącej do sieci Partnera 
Medycznego Vitalité, o ile Ubezpieczony lub współubezpieczony nie wskaże późniejszego terminu, w jakim chciałby skorzystać ze świadczenia. 
Gwarancja dotyczy tylko dostępu do konsultacji w zakresie danej specjalizacji. Konsultacje specjalistyczne nie wymagają skierowania lekar-
skiego.
Świadczenie zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji 
terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.
Świadczenie nie obejmuje: konsultacji lekarzy dyżurnych, konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym 
profesora, jak również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

chirurg ogólny n n n

dermatolog n n n

kardiolog n n n

okulista n n n

laryngolog n n n

ginekolog (z wyłączeniem leczenia niepłodności) n n n

alergolog n n

anestezjolog n n

pulmonolog n n

diabetolog n n

endokrynolog n n

gastrolog n n

hematolog n n

nefrolog n n

neurolog n n

onkolog n n

ortopeda i traumatolog n n

psychiatra (3 konsultacje w każdym roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej względem 
danego Ubezpieczonego lub współubezpieczonego); nie obejmują zajęć terapeutycznych n n

radiolog n n

reumatolog n n

urolog n n
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3. Konsultacje profesorskie

w pełnym zakresie, w każdym przypadku gdy na konsultację kieruje prowadzący specjalista w ramach 
usługi „Konsultacje lekarzy specjalistów”. Usługa dostępna jest w placówkach medycznych wskaza-
nych przez Partnera Medycznego Vitalité

n n

4. Coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka n n n

5. Zabiegowa opieka pielęgniarska
Zabiegi wykonywane są na zlecenie, zgodnie ze wskazaniami lekarza placówki medycznej należącej do sieci Partnera Medycznego Vitalité.

iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, podanie anatoksyny przeciwtężcowej), założenie lub 
zmiana prostego opatrunku, usunięcie szwów, badanie EKG spoczynkowe (12 odprowadzeń), po-
miar ciśnienia krwi, badanie moczu metodą paskową, próba uczuleniowa na lek, cholesterol + cukier 
metodą paskową

n n n

6. Domowa opieka pielęgniarska
Zabiegi wykonywane są na zlecenie lekarza placówki medycznej należącej do sieci Partnera Medycznego Vitalité.

6.1.  wykonanie iniekcji (maksymalnie przez 10 dni jeden raz dziennie lub przez maksymalnie 5 dni 
2 razy dziennie w każdym roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej względem danego 
Ubezpieczonego lub współubezpieczonego)

	 n n

6.2.  oznaczenie poziomu glukozy (maksymalnie przez 10 dni jeden raz dziennie lub przez maksymal-
nie 5 dni 2 razy dziennie w każdym roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej względem 
danego Ubezpieczonego lub współubezpieczonego)

n n

7. Zabiegi ambulatoryjne
Zabiegi wykonywane są na zlecenie lekarza placówki medycznej należącej do sieci Partnera Medycznego Vitalité.

7.1. dermatologia: elektrokoagulacje i zabiegi kriochirurgiczne n n

7.2. alergologia: 

odczulanie (koszty leku ponosi Ubezpieczony lub współubezpieczony) n n

alergiczne testy skórne, testy skórne metodą nakłuć – panel wziewny 20 punktów (alergenów), 
panel pokarmowy 20 punktów (alergenów) n n

testy skórne metodą płatkową / kontaktowe n

7.3. ortopedia: blokada dostawowa, założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego n n

8. Prowadzenie ciąży
Świadczenie obejmuje prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym przez lekarza placówki własnej Partnera Medycznego Vitalité, składa-
jące się z czynnego poradnictwa zdrowotnego w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu w następującym zakresie:

konsultacja ginekologa – prowadzenie ciąży
glukoza na czczo, glukoza – test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie, glukoza – test obciążenia 
75 g glukozy po 2 godzinach, grupa krwi AB0, Rh, przeciwciała – przeglądowe, estriol wolny, HBs 
Ab / przeciwciała, HBsAg / antygen, HCVAb / przeciwciała, HIV I / HIV II, mocz – badanie ogólne, morfo-
logia + płytki + rozmaz automatyczny, przeciwciała odpornościowe – przeglądowe / alloprzeciwciała 
(zastępuje przeciwciała anty Rh(-)), różyczka IgG , różyczka IgM, serologia kiły – podstawowa (VDRL 
lub USR lub anty-TP)
standardowa* cytologia szyjki macicy, toksoplazmoza IgG, toksoplazmoza IgM, total beta-hCG, wy-
maz z odbytu – posiew w kierunku paciorkowców hemolizujących z gr. B (GBS), wymaz z pochwy 
w kierunku GBS, posiew w kierunku GC (GNC) – wymaz z pochwy, posiew w kierunku GC (GNC) 
– wymaz z kanału szyjki macicy
USG ciąży, USG ciąży transwaginalne, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekolo-
giczne transwaginalne
Uwaga: Świadczenie nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej; bada-
nia ultrasonograficzne obejmują prezentację 2D i nie obejmują rozszerzonego USG genetycznego. 
Wymieniony wyżej zakres badań nie ogranicza możliwości skierowania na badania spoza zakresu 
ubezpieczenia, ale nie obejmuje ich kosztów – również w przypadku pojawienia się podczas ciąży 
Ubezpieczonej lub współubezpieczonej wskazań medycznych do wykonania badań, nieobjętych po-
wyższym zakresem świadczeń.

n n

9. Wizyty domowe 24/7

Wizyty domowe realizowane są przez lekarzy podstawowej opieki lekarskiej wyłącznie w przypad-
kach, gdy istnieje medyczne uzasadnienie braku odbycia przez Ubezpieczonego lub współubezpieczo-
nego konsultacji w placówce medycznej należącej do sieci Partnera Medycznego Vitalité. Wskazaniem 
do wizyty domowej nie są w szczególności:
– potrzeba odbycia wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoznanym leczeniem,
– zapotrzebowanie na recepty na leki stosowane w sposób ciągły w związku z przewlekłą chorobą
– zapotrzebowanie na zaświadczenia lub skierowanie lekarskie
– problemy organizacyjne w dotarciu do placówki medycznej
Zasięg terytorialny wizyt domowych wskazany jest w tabeli miejscowości znajdującej się na stronie 
internetowej Partnera Medycznego Vitalité.

n n

* powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



3

Zakres świadczeń zdrowotnych
Wariant

A B C

10. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne realizowane ze wskazań medycznych, po uzyskaniu skierowania od lekarza placówki medycznej należącej do sieci 
Partnera Medycznego Vitalité.

10.1. hematologia: 

morfologia krwi z  rozmazem, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), czas częściowej 
tromboplastyny po aktywacji (czas K-K, APTT), czas protrombinowy Quicka (PT) n n n

układu krzepnięcia n n

10.2. biochemiczne: 

amylaza, białko całkowite, bilirubina całkowita, transaminazy, cholesterol całkowity, lipidogram 
(CHOL, HDL, LDL, TG) n n n

albumina, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), białko – 
proteinogram, białko C-reaktywne (CRP), chlorki (Cl) n n

10.3. enzymatyczne:

fosfataza alkaliczna, fosfataza kwaśna, fosfataza sterczowa, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, 
mocznik, potas (K), sód (Na), magnez (Mg), wapń (Ca), żelazo (Fe) n n n

kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK_MB (CKMB), trójglicerydy, żelazo – całkowita zdolność 
wiązania żelaza (TIBC) n n

10.4. badanie moczu:

ogólne badanie moczu n n n

dobowa zbiórka moczu (kreatynina, kwas moczowy, diastaza, wapń), skład chemiczny kamieni 
nerkowych n n

10.5. badanie kału:

ogólne badanie kału n n n

pasożyty/jaja pasożytów w kale n n

10.6. badania hormonalne i metaboliczne:

hormon tyreotropowy (TSH) n n n

antygen swoisty dla stercza (PSA) n n n

estradiol, F(wolne) alfa HCG, gonadotropina kosmówkowa (beta-HCG), gonadotropina 
kosmówkowa (alfa-HCG), hormon luteinizujący (LH), insulina, kortyzol, progesteron, prolaktyna, 
T3 całkowite, fT3, T4 całkowite, fT4, testosteron, Tg (tyreoglobulina)

n n

10.7. serologiczne:

oznaczenie grupy krwi układu A, B, 0, D, przeciwciała Rh, HIV I/II n n

10.8. immunologiczne:

immunoglobuliny A  (IgA), immunoglobuliny E całkowite (IgE), immunoglobuliny M (IgM), 
przeciwciała anty-HAV (total), przeciwciała anty-HBV (HBs, HBc), przeciwciała anty-HCV, prze-
ciwciała p. bakteriom H. Pylori, przeciwciała p. bakteriom Borelia, przeciwciała p. bakteriom 
Chlamydia, przeciwciała p. cytomegalii (IgG, IgM), przeciwciała p. różyczce (IgG, IgM), prze-
ciwciała p. toksoplazmozie

n n

10.9. badania mikrobiologiczne:

posiew ogólny moczu w kierunku tlenowej flory bakteryjnej, wymazy z odbytu i posiewy kału 
w kierunku tlenowej flory bakteryjnej oraz szczepów Salmonella i Shigella, badanie kału na nosi-
cielstwo szczepów Salmonella i Shigella, wymazy i posiewy ginekologiczne w kierunku tlenowej 
flory bakteryjnej, badania mykologiczne skóry i paznokci

n n

10.10. badania cytologiczne:

cytologia ginekologiczna n n

10.11. inne:

antygen HBs, test lateksowy, HBS-Ag, AFP (alfafetoproteiny), CA-125, CA-15-3, CA-19-9, CEA 
(antygen karcynoembrionalny) n n
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11. Badania radiologiczne
Badania radiologiczne realizowane ze wskazań medycznych, po uzyskaniu skierowania od lekarza placówki medycznej należącej do sieci 
Partnera Medycznego Vitalité.

11.1.  RTG klasyczne: czaszki, zatok i zębów, ślinianek podżuchwowych, klatki piersiowej (a-p, bocz-
ne i z kontrastem), klatki piersiowej warstwowe (tomogram), jamy brzusznej – przeglądowe, 
przełyku, żołądka i dwunastnicy, miednicy, kręgosłupa (szyjnego, piersiowego i lędźwiowego), 
stawów i/lub kości długich)

n n

11.2. wlew doodbytniczy – badanie z kontrastem n n

11.3. urografia – badanie z kontrastem n n

11.4. mammografia n n

11.5. densytometria n n

11.6.  CT – tomografia komputerowa z kontrastem z wyłączeniem badań w opcji naczyniowej i badań 
tomografii spiralnej: głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i we-
wnętrznego), szyi i klatki piersiowej, jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki, nadnerczy) 
i miednicy, kości długich, kręgosłupa i stawów

n n

11.7.  NMR – rezonans magnetyczny z kontrastem z wyłączeniem badań w opcji naczyniowej i badań 
tomografii spiralnej: głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i  we-
wnętrznego), szyi i klatki piersiowej, jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki, nadnerczy) 
i miednicy, kości długich, kręgosłupa i stawów

n n

11.8. USG

ultrasonografia klasyczna: narządów jamy brzusznej, ginekologiczno-położnicza, narządów ru-
chu (stawów), innych narządów (jąder, tarczycy, ślinianek, piersi) n n

biopsja cienkoigłowa: tarczycy pod kontrolą USG, piersi pod kontrolą USG, gruczołu krokowego 
pod kontrolą USG n n

sondy transkorporalne: narządów rodnych (transwaginalne), gruczołu krokowego (transrektalne) n n

UKG – echokardiografia: badanie USG serca metodą kolorowego Dopplera n n

ultrasonografia metodą Dopplera: badanie dopplerowskie tętnic nerkowych, badanie dopple-
rowskie tętnic kończyn, badanie dopplerowskie żył kończyn, badanie dopplerowskie tętnic do-
mózgowych

n n

12. Badania endoskopowe
Badania endoskopowe realizowane ze wskazań medycznych, po uzyskaniu skierowania od lekarza placówki medycznej należącej do sieci 
Partnera Medycznego Vitalité.

12.1. endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie metodą Holtera) n n

12.2. endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego: rektoskopia, sigmoidoskopia n n

13. Badania czynnościowe
Badania czynnościowe realizowane ze wskazań medycznych, po uzyskaniu skierowania od lekarza placówki medycznej należącej do sieci 
Partnera Medycznego Vitalité.

13.1. układu krążenia:

EKG spoczynkowe, 12 odprowadzeń n n n

24-godzinna rejestracja EKG (badanie metodą Holtera), 24-godzinne ambulatoryjne monitoro-
wanie ciśnienia tętniczego krwi (Holter RR) n n

13.2. układu nerwowego: elektroencefalografia (EEG) n n

13.3. okulistyczne: komputerowe badanie pola widzenia n n

13.4. układu oddechowego: spirometria bez leku / spirometria w warunkach podstawowych n n n

13.5. narządu słuchu: audiometria n n

14. Rehabilitacja
Zestaw procedur fizjoterapeutycznych dobieranych według wskazań lekarskich i oceny efektywności przez lekarzy Partnera Medycznego 
Vitalité w 10-dniowym cyklu leczniczym z intensywnością do 2 zabiegów dziennie, w każdym roku obowiązywania względem Ubezpieczo-
nego lub współubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej.

14.1. kinezyterapia:

ćwiczenia instruktażowe, terapia indywidualna, ćwiczenia usprawniające, wyciąg tradycyjny n n
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14.2. fizykoterapia:

elektroterapia: galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy inter-
ferencyjne, prądy TENS, prądy Traeberta n n

magnetoterapia: pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, pole elektromagnetyczne ma-
łej częstotliwości n n

terapia ultradźwiękowa miejscowa i fonoforeza n n

terapia skojarzona – ultradźwięki + prądy n n

krioterapia miejscowa n n

laseroterapia n n

15. Szczepienia

15.1.  szczepienie p. grypie – 1 raz w każdym roku obowiązywania względem Ubezpieczonego lub 
współubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej n n

15.2.  WZW typu B, odkleszczowe zapalenie mózgu, szczepienia dla dzieci przeciwko odrze, śwince, 
różyczce, zakażeniom Haemophilus influenzae, polio, krztuścowi, tężcowi, ospie wietrznej n

16. Opieka stomatologiczna

16.1.  profilaktyczny przegląd stomatologiczny, indywidualne zalecenia profilaktyki stomatologicznej 
– 2 razy w każdym roku obowiązywania względem Ubezpieczonego lub współubezpieczonego 
ochrony ubezpieczeniowej

n n

16.2. zdjęcie RTG zęba n n

16.3.  leczenie zachowawcze i chirurgiczne – rabat 30% w placówkach własnych Partnera Medyczne-
go Vitalité n

17. Chirurgia jednego dnia 
30% rabatu na poniższe zabiegi chirurgii jednego dnia, wykonywane w placówkach własnych wskazanych przez Partnera Medycznego 
Vitalité.

17.1.  chirurgia ogólna: usunięcie pęcherzyka żółciowego, operacja przepuklin, operacyjne i oblite-
racyjne leczenie żylaków kończyn dolnych, operacje żylaków odbytu, operacje laparoskopowe n

17.2.  chirurgia dziecięca: operacje przepuklin brzusznych, operacje stulejki, operacje wodniaków 
jądra, wnętrostwa n

17.3.  chirurgia plastyczna: chirurgia estetyczna, korekty nosa, korekty małżowin usznych, korekty 
gruczołów piersiowych, plastyka powłok brzusznych, plastyka powiek, podniesienie powłok 
twarzy i szyi (face lift)

n

17.4.  chirurgia rekonstrukcyjna: korekty wad rozwojowych, wady i niedorozwinięcia małżowin usz-
nych, korekta opadania powiek, operacje naprawcze zniekształceń po urazach mechanicznych 
i oparzeniach

n

17.5.  chirurgia urologiczna: żylaków powrózka nasiennego, przerostu gruczołu krokowego, wysił-
kowego nietrzymania moczu n

17.6.  operacje laryngologiczne: usunięcie migdałków podniebiennych, migdałka gardłowego, usu-
nięcie polipów nosa, korekcja skrzywienia przegrody nosa n

17.7.  chirurgia ginekologiczna: elektro- i kriokoagulacja nadżerek, wyłuszczenie mięśniaków macicy, 
usunięcie przydatków, torbieli i jajnika, laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa n

17.8.  chirurgia onkologiczna: usuwanie zmian guzkowatych gruczołu piersiowego, usuwanie zmian 
łagodnych i złośliwych skóry n

17.9.  chirurgia okulistyczna: usuwanie gradówki, usuwanie narośli w okolicach oczu n

17.10.  chirurgia dermatologiczna: wymrażanie ciekłym azotem, usuwanie włókniaków, usuwanie 
przerosłych blizn n

18. 10% rabatu 
na pozostałe świadczenia zdrowotne realizowane na rzecz Ubezpieczonego lub współubezpieczonego w  placówkach własnych Partnera 
Medycznego Vitalité.
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Uwaga: każdy z wariantów może zostać rozszerzony o medycynę pracy Ubezpieczonego głównego

19. Zakres medycyny pracy (MP) 

1. Badania lekarskie:

1) konsultacje lekarza medycyny pracy i wydanie orzeczenia o zdolności do pracy na stanowisku

2) konsultacje specjalistów niezbędne przy ocenie zdolności do pracy na stanowisku

3)  badania laboratoryjne i diagnostyczne niezbędne do orzeczenia zdolności do pracy na stanowisku

2. Profilaktyka medyczna:

1)  czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą

2) prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników

3) wizytacja stanowisk pracy

4)  w przypadkach obligatoryjnych – delegacja lekarza do zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

5)  organizacja i udzielenie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach na terenie zakładu pracy – przyjazd 
karetki pogotowia wraz z zespołem i wyposażeniem medycznym

Niniejszy katalog świadczeń zdrowotnych został zatwierdzony uchwałą Zarządu z 12 stycznia 2021 r.


