
Lp. Wariant (B) Rozszerzony

1 Opieka medyczna świadczona przez lekarzy: internistę, lekarza rodzinnego, pediatrę oraz lekarzy następujących specjalności: chirurgii 

ogólnej, chirurgii dziecięcej, chorób wewnętrznych, kardiologii, położnictwa i ginekologii*, otolaryngologii, okulistyki, dermatologii, 

wenerologii, alergologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, nefrologii, 

neurologii, onkologii klinicznej, medycyny pracy, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, radiologii i diagnostyki obrazowej, reumatologii, 

urologii, psychiatrii**. *z wyłączeniem leczenia niepłodności; **w zakresie 3 porad lekarskich w roku, nie obejmujących zajęć 

terapeutycznych

2 Coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka

3 Badania laboratoryjne:

a hematologiczne: morfologia krwi z rozmazem, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), czas protrombinowy Quicka (PT), czas 

częściowej tromboplastyny po aktywacji, krzepnięcie krwi

b biochemiczne: amylaza, białko całkowite, bilirubina całkowita, transaminazy, cholesterol całkowity, albumina, chlorki, białko-proteinogram, 

aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), białko C-reaktywne (CRP), cholesterol całkowity, 

cholesterol HDL

c enzymatyczne: fosfataza alkaliczna, fosfataza kwaśna, fosfataza sterczowa, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, mocznik, potas, sód, 

magnez, wapń, żelaza, kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB, trój glicerydy, żelazo-całkowita zdolność wiązania żelaza

d badanie moczu: ogólne badanie moczu, dobowa zbiórka moczu, skład chemiczny kamieni nerkowych

e badanie kału: pasożyty/jaja pasożytów w kale

4 Badania specjalistyczne:

badania hormonalne i metaboliczne: hormon tyretropowy (TSH), antygen swoisty dla stercza (PSA), estradiol, F (wolne) alfa 

HCG,gonadotropina kosmówkowa (alfa, beta), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), hormon tyreotropowy (TSH), 

insulina, kortyzol, prolaktyna, progesteron, T3 całkowite, fT3, T4 całkowite, FT4, testosteron, Tg (tyreoglobulina)

b serologiczne: oznaczenie grupy krwi układu A,B,0,D, przeciwciała Rh, HIV I/II

c immunologiczne: immunoglobiny A,E,G,M, przeciwciała anty (HCV, HAV, HBV, HCV), przeciwciała p. bakteriom (H.pylori, Borelia, 

Chlamydia),przeciwciała p. (cytomegalii, różyczce, toksoplazmozie)

d inne: HBS-Ag, aFP(alfafetoproteiny), CA-125, CA-15-3, CA-19-9, CEA,

5 Pozostałe badania:

a badania czynnościowe: badania pozwalające na dynamiczną ocenę sprawności narządów lub układów

b badania układu krążenia: EKG, 24-godzinna rejestracja EKG (metoda Holtera), 24-godzinna ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia 

tętniczego krwi (Holter RR)

c układu ruchu: densytometria

d układu nerwowego: elektroencefalografia (EEG)

e okulistyczne: komputerowe badanie pola widzenia

f narządu słuchu: audiometria

g badania układu oddechowego: spirometria



6 Badania mikrobiologiczne i cytologiczne:

a badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna

b badania mikrobiologiczne: mykologiczne skóry i paznokci, posiew ogólny moczu w kierunku tlenowej flory bakteryjnej, badanie kału na 

nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella, wymazy z odbytu i posiewy kału w kierunku tlenowej flory bakteryjnej oraz szczepów 

Salmonella i Shigella, wymazy i posiewy ginekologiczne w kierunku tlenowej flory bakteryjnej

7 Badania diagnostyczne:

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

b alergiczne testy skórne metodą nakłuć

8 Zabiegi medyczne:

a blokada dostawowa

b odczulanie

c elektrokoagulacje i zabiegi kriochirurgiczne w dermatologii

d założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego (gips tradycyjny)

9 Opieka stomatologiczna:

a profilaktyczny przegląd stomatologiczny dwa razy w roku

b zdjęcie RTG zęba

10 Badania radiologiczne:

a RTG klasyczne: czaszki, zatok, zębów, ślinianek podżuchwowych, klatki piersiowej, klatki piersiowej warstwowe (tomogram), jamy 

brzusznej-przeglądowe, przełyku, żołądka, dwunastnicy, miednicy, kręgosłupa (szyjnego,piersiowego, lędźwiowego), stawów i/lub kości 

długich

b urografia-badanie z kontrastem

c wlew doodbytniczy

d mammografia

e CT-tomografia komputerowa z kontrastem*: głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i wewnętrznego), szyi, 

klatki piersiowej, jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki nadnerczy), miednicy, kręgosłupa, kości długich, stawów. *z wyłączeniem 

badań w opcji naczyniowej i badań tomografii spiralnej

11 Rezonans magnetyczny

12 Badania USG:

a ultrasonografia klasyczna: narządów jamy brzusznej, ginekologiczno-położnicza, narządów ruchu (stawów), jąder, tarczycy, piersi, 

ślinianek

b sondy transkorporalne: narządów rodnych, gruczołu krokowego

c UKG-echokardiografia: badanie USG serca metodą kolorowego Dopplera

d ultrasonografia metodą Dopplera: badanie dopplerowskie tętnic nerkowych, badanie dopplerowskie tętnic kończyn, badanie dopplerowskie 

żył kończyn, badanie dopplerowskie tętnic domózgowych

13 Badania endoskopowe:



a endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia)

b endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (rektoskopia, sigmoidoskopia)

14 Rehabilitacja narządów ruchu:

a kinezyterapia (ćwiczenia instruktażowe indywidualne, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia usprawniające indywidualne, wyciąg trakcyjny)

b fizykoterapia (elektroterapia, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy Tensa, prądy 

Traeberta)

c magnetoterapia (pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, pola elektromagnetyczne małej częstotliwości, ultradźwięki, jonoforeza, 

terapia skojarzona, ultradźwięki, prądy)

d krioterapia miejscowa

e laseroterapia

15 Domowe interwencje lekarskie. 

Porada w warunkach domowych konieczna ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego, uniemożliwiający mu przybycie do placówki 

medycznej, przeprowadzona jest przez lekarza rodzinnego/internistę lub pediatrę, obejmująca czynności niezbędne do postawienia 

diagnozy i podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej. Zapewniona jest całodobowa realizacja usługi na terenie Warszawy i okolic, 

Krakowa, Poznania oraz Wrocławia, a także na terenie miast, w których placówki współpracujące udostępniają taką usługę. Informacje o 

tych placówkach, jak również porady o zakresie, warunkach i najdogodniejszym sposobie uzyskania pomocy medycznej Centrum 

Medycznego LIM na terenie całego kraju dostępne są za pośrednictwem całodobowej infolinii

16 Opieka lekarska nad przebiegiem ciąży

a opieka wybranego lekarza specjalisty

b konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne

c czynne poradnictwo zdrowotne z zakresu fizjologii przebiegu ciąży i porodu

17 Zabiegowa opieka pielęgniarska obejmująca

a iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, podanie anatoksyny przeciwtężcowej)

b założenie lub zmiana prostego opatrunku, usunięcie szwów

c pomiar ciśnienia krwi

d badanie EKG

e próbę uczuleniową na lek

f badanie cholesterolu i cukru metodą paskową

18 Domowa opieka pielęgniarska

wykonanie iniekcji*, oznaczenie poziomu glukozy*. *raz w roku, do 10 dni wykonywane jeden raz dziennie lub do 5 dni wykonywane dwa 

razy dziennie,

19 Konsultacje profesorskie w pełnym zakresie, w każdym przypadku gdy do konsultacji kieruje prowadzący specjalista

20 Szczepienie przeciwko grypie raz w roku

21 10% rabatu na pozostałe usługi Medyczne świadczone w określonych placówkach


