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ZAKRES USŁUG

Nazwa

Zakres i warunki realizacji

Rejestracja usług medycznych odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z 24h Centrum Assistance HMS pod
numerem telefonu: +48 798 731 731.
Poza rejestracją telefoniczną istnieje również możliwość rejestracji on-line tj. pozostawiania preferencji, co do czasu i
24h Centrum Assistance miejsca wykonania usługi medycznej w panelu ePacjent na stronie internetowej www.hms-assistance.com.
Aktualny Wykaz Partnerów Medycznych HMS Assistance na terenie całego kraju dostępny jest pod numerami 24h
Centrum Assistance oraz w panelu ePacjent na stronie internetowej
www.hms-assistance.com.
Przed realizacją usługi Pacjent zobowiązany jest okazać uprawnionemu personelowi placówki medycznej HMS lub
Identyfikacja Pacjenta Partnera Medycznego HMS imienny identyfikator wraz z wiarygodnym dokumentem tożsamości, którym może być
dowód osobisty lub prawo jazdy.
W ramach programu opieki medycznej pacjent HMS Assistance ma możliwość skorzystania z usługi eKonsultacji. Bez
wychodzenia z domu pacjenci mają możliwość indywidualnego kontaktu bezpośrednio z dyżurującym lekarzem.
Wizytę można umówić w dogodnym dla siebie terminie, niezależnie od miejsca pobytu pacjenta oszczędzając czas
Nielimitowane
eKonsultacje lekarskie poświęcony na drogę do przychodni. Lekarz odpowie na nurtujące Pacjenta pytania dotyczące stanu zdrowia,
skonsultuje wyniki badań, pokieruje dalszym leczeniem. Wyniki badań celem interpretacji można wysłać poprzez
panel ePacjent.
Wizyta realizowana w dniu zgłoszenia Pacjenta, zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy placówki medycznej
HMS lub Partnera Medycznego HMS.
Konsultacja lekarska dla dzieci i dorosłych obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe,
postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki
Nielimitowana opieka lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji
lekarza prowadzącego specjalistycznych, konsultacja przed szczepieniami ochronnymi, edukacja i promocja zdrowotna, koordynacja procesu
leczniczego.
internisty, pediatry,
lekarza rodzinnego
Jeżeli Pacjent wskaże Specjaliście ds. Opieki Medycznej 24h Centrum Assistance konkretnego lekarza pracującego w
Placówce Medycznej HMS Assistance lub konkretną placówkę, okres oczekiwania może być uzależniony od
dostępności
i grafiku pracy wskazanego lekarza lub harmonogramu pracy danej placówki i może przekroczyć termin 24h od
momentu zgłoszenia.
Wizyta realizowana do 72h od zgłoszenia, zgodnie

Nielimitowana opieka
lekarzy specjalistów

alergolog
anestezjolog
chirurg ogólny
chirurg dziecięcy
chirurg naczyniowy

z aktualnym harmonogramem pracy placówki medycznej HMS lub Partnera Medycznego HMS.
Konsultacja lekarska obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy,
wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne,
zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych.
Jeżeli Pacjent wskaże Specjaliście ds. Opieki Medycznej 24h Centrum Assistance konkretnego lekarza pracującego w
Placówce Medycznej HMS Assistance lub konkretną placówkę, okres oczekiwania może być uzależniony od
dostępności
i grafiku pracy wskazanego lekarza lub harmonogramu pracy danej placówki i może przekroczyć termin 24h od
momentu zgłoszenia.
konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: wykonywanie skórnych testów uczuleniowych
metodą nakłuć, odczulanie
konsultacja lekarska
konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia), szycie rany,
nacinanie ropnia, krwiaka, zdejmowanie szwów
konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia), szycie rany,
nacinanie ropnia, krwiaka, zdejmowanie szwów
konsultacja lekarska

chirurg onkolog

konsultacja lekarska

dermatolog

konsultacja lekarska

diabetolog

konsultacja lekarska

endokrynolog

konsultacja lekarska

gastroenterolog

konsultacja lekarska

ginekolog

konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: prowadzenie ciąży, cytologię ginekologiczną
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hematolog

konsultacja lekarska

hepatolog

konsultacja lekarska

kardiolog

konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci
konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbki słuchowej,
usuwanie ciała obcego z przewodu słuchowego, nosa, gardła, opatrunek uszny z lekiem, postępowanie zachowawcze
przy krwawieniu z nosa
konsultacja lekarska

laryngolog
nefrolog
neurochirurg
neurolog
okulista
onkolog
ortopeda
proktolog

konsultacja lekarska
konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci
konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: pomiar ciśnienia śródgałkowego, komputerowe badanie wzroku, badanie
ostrości widzenia, badanie pola widzenia, płukanie dróg łzowych
konsultacja lekarska
konsultacja dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: unieruchomienie kończyn i stawów, wykonanie iniekcji
dostawowej, założenie opatrunku gipsowego
konsultacja lekarska

pulmonolog

konsultacja lekarska

radiolog

konsultacja lekarska

rehabilitant

konsultacja lekarska

reumatolog

konsultacja lekarska

urolog

konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: zakładanie cewników do pęcherza moczowego

psychiatra

4 konsultacje lekarskie w roku

psycholog

4 porady w roku

Konsultacje
profesorskie

24h lekarskie wizyty
domowe

konsultacja profesorska obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy,
wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne,
zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych.
Usługa koordynowana przez 24h Centrum Assistance HMS Assistance, realizowana w wybranych miejscowościach na
terenie kraju wyłącznie ze wskazań medycznych, uniemożliwiających dotarcie Pacjenta do placówki medycznej HMS
Assistance lub Partnera Medycznego HMS Assistance,
konsultacja lekarska obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy,
wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne,
zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych.
Wizyty domowe realizowane są wyłącznie w przypadkach, gdy istnieje medyczne uzasadnienie braku możliwości
odbycia przez Pacjenta konsultacji w placówce medycznej.
Wskazaniem do wizyty domowej nie są w szczególności:
- potrzeba odbycia wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- zapotrzebowanie na recepty na leki,
- zapotrzebowanie na zaświadczenia, zwolnienia lub skierowania lekarskie,

24h pomoc
ambulatoryjna

Ambulatoryjna opieka
pielęgniarska

Wyjazdowa opieka
pielęgniarska

- problemy organizacyjne w dotarciu do placówki medycznej.
HMS Assistance zastrzega sobie możliwość skierowania Pacjenta na eKonsultację lekarską celem weryfikacji wskazań
medycznych do realizacji wizyty wyjazdowej.
realizowana w wybranych miejscowościach na terenie kraju.
Konsultacja lekarska obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy,
wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne,
zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych
realizowana/koordynowana w placówce medycznej prowadzącej leczenie, wyłącznie po skierowaniu lekarza
prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych,
obejmuje: dożylny wlew kroplowy, iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, badanie moczu metodą paskową,
pomiar ciśnienia tętniczego, próbę uczuleniową na lek, założenie lub zmianę prostego opatrunku
Usługa koordynowana przez 24h Centrum Assistance HMS Assistance, realizowana w wybranych miejscowościach
na terenie kraju, wyłącznie po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań
medycznych, uniemożliwiających dotarcie Pacjenta do placówki medycznej HMS Assistance lub Partnera
Medycznego HMS Assistance,
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obejmuje: iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, badanie moczu metodą paskową, pomiar ciśnienia tętniczego,
założenie lub zmianę prostego opatrunku, pobranie materiału biologicznego.
realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, wyłącznie po skierowaniu lekarza
prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych,
Badania laboratoryjne
albumina, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), amylaza, antystreptolizyny
(ASO), białko całkowite, białko całkowite – rozdział elektroforetyczny, białko C-reaktywne (CRP), bilirubina
całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, czynnik
reumatoidalny, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), ferrytyna, fosfotaza alkaliczna (ALP), fosfotaza kwaśna całkowita
(ACP), fosfotaza kwaśna sterczowa (PAP), fosforan nieorganiczny, GGTP, glukoza, krzywa wchłaniania glukozy,
kinaza fosfokreatynowa (CPK), kreatynina, kreatyniny klirens, kwas moczowy, lipaza, magnez, mocznik, odczyn
Waaler-Rose'go, potas, sód, transferryna, triglicerydy, USR, wapń całkowity, żelazo, witamina D, krzywa wchłaniania
żelaza, żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)

hematologia

czas kaolinowo – kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), D-Dimery, fibrynogen, grupa krwi, morfologia
krwi obwodowej 24p., odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.), rozmaz krwi obwodowej

badania moczu

albumina, amylaza, badanie ogólne moczu, białko, ciężar właściwy, fosforan nieorganiczny, glukoza, kreatynina, kwas
moczowy, liczba Addisa, magnez, mocznik, potas, sód, wapń całkowity

badania kału

diagnostyka cukrzycy
diagnostyka zaburzeń
hormonalnych

diagnostyka
serologiczna infekcji

immunologia

badanie ogólne kału, jaja pasożytów, krew utajona, lamblie

hemoglobina glikowana (HbA1c), insulina
estradiol, gonadotropina kosmówkowa (beta - HCG), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH),
hormon tyreotropowy (TSH), kortyzol, parathormon intact (i PTH), progesteron, prolaktyna, prolaktyna po obciążeniu,
testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina wolna (FT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna
wolna (FT4)
antygen HBs (HBsAg), przeciwciała p. cytomegalowirusowi (anty-CMV) klasy IgG, przeciwciała p.
cytomegalowirusowi (anty-CMV) klasy IgM, przeciwciała p. HBs, (anty-HBs), przeciwciała p. HCV (anty-HCV),
przeciwciała p. Helicobacter pylori, przeciwciała p. ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (anty HIV1/HIV2),
przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgG, przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgM, przeciwciała p. wirusowi
różyczki Rubella klasy IgG, przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgM, przeciwciała p. a-mikrosomalne /
Anty TPO, przeciwciała p. a-tyreoglobulinowe / Anty TG, przeciwciała p. Borrelia IgG, przeciwciała p. Borrelia IgM,
przeciwciała p. Chlamydia, pneumoniae klasy IgG, przeciwciała p. Chlamydia, pneumoniae klasy IgM, przeciwciała p.
chlamydia trachomatis IgA, przeciwciała p. chlamydia trachomatis IgG, przeciwciała p. chlamydia trachomatis IgM
Immunoglobuliny (IgA), Immunoglobuliny (IgG), Immunoglobuliny (IgM), Immunoglobuliny (IgE całkowite)

markery nowotworowe

antygen CA 125 (CA 125), antygen CA 15-3 (15-3), antygen CA 19-9 (CA 19-9), antygen karcynoembrionalny
(CEA), antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity), alfa- fetoproteina (AFP)

mikrobiologia

posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram)
moczu, kału, kału w kierunku Salmonella – Shigella, krwi, plwociny, ropy, wymaz (identyfikacja drobnoustrojów +
antybiogram)
z cewki moczowej, z gardła, z kanału szyjki macicy, z nosa, z oka, z pochwy, z rany, z ucha
Badania radiologiczne

RTG

zdjęcia czaszki i zatok, zdjęcia górnego odcinka przewodu pokarmowego, zdjęcia klatki piersiowej, zdjęcia kończyn,
stawów, miednicy, zdjęcia kręgosłupa, zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej

USG

jama brzuszna, jądra, narządy rodne, nerki, pęcherz moczowy, piersi, płód, prostata (przez powłoki brzuszne), stawy
biodrowe i kolanowe, ślinianki, tarczyca, transrektalne, transwaginalne, biopsja cienkoigłowa tarczycy i piersi pod
kontrolą USG wraz z badaniem histopatologicznym.

USG Doppler

inne
tomografia
komputerowa

naczynia jamy brzusznej, kończyny, szyja

densytometria, mammografia, wlew doodbytniczy
z kontrastem/bez kontrastu: głowa, jama brzuszna, klatka piersiowa, kończyny, kość skroniowa uszu, kręgosłup, krtań,
miednica, oczodoły, szczęka, szyja, stawy, twarzoczaszka, żuchwa
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rezonans magnetyczny

z kontrastem/bez kontrastu: głowa, jama brzuszna, klatka piersiowa, kończyny, kość skroniowa uszu, kręgosłup, krtań,
miednica, oczodoły, szczęka, szyja, stawy, twarzoczaszka, żuchwa

rezonans magnetyczny

z kontrastem/bez kontrastu: głowa, jama brzuszna, klatka piersiowa, kończyny, kość skroniowa uszu, kręgosłup, krtań,
miednica, oczodoły, szczęka, szyja, stawy, twarzoczaszka, żuchwa

Badania endoskopowe

W przypadku wskazań medycznych przy badaniach wykonywane są badania histopatologiczne oraz test na obecność
Helicobacter Pylori wraz ze znieczuleniem miejscowym:
gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia
Badania czynnościowe

układ krążenia

24h rejestracja EKG (badanie Holtera), 24h rejestracja ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy), EKG spoczynkowe,
EKG wysiłkowe, ECHO serca

układ nerwowy

EEG, EMG

narząd słuchu

audiometria tonalna, audiometria impedancyjna

układ oddechowy

spirometria standardowa, spirometria rozkurczowa, spirometria wysiłkowa
Usługa realizowana w placówce medycznej wskazanej przez 24h Centrum Assistance HMS Assistance, wyłącznie po
skierowaniu lekarza chirurga ogólnego, neurologa, ortopedy lub reumatologa wynikającego ze wskazań medycznych,

Rehabilitacja

Transport medyczny
na terenie kraju

Leczenie szpitalne

Indywidualny Opiekun
Szpitalny
Konsultacja
profesorska
Profil przedoperacyjny

obejmuje: nielimitowane zabiegi rehabilitacyjne
w zakresie: kinezyterapia - ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające, ćwiczenia indywidualne: instruktażowe,
czynno-bierne i wspomagane, czynne, w odciążeniu, specjalne na przyrządach, wyciąg trakcyjny; fizykoterapia elektroterapia: elektrostymulacja,,fonoforeza, galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy wielkiej
częstotliwości (Curapuls), prądy niskiej częstotliwości (interferencyjne), prądy Tensa, prądy Traeberta;
krioterapia: krioterapia miejscowa; laseroterapia: laseroterapia punktowa; magnetoterapia: impulsy m. cz.
Magnetus; światłolecznictwo: promienie UV, Sollux;
terapia ultradźwiękami:
ultraterapia miejscowa;
hydroterapia: masaż wirowy, masaż perełkowy, masaż podwodny.
HMS Assistance zastrzega sobie możliwość skierowania Pacjenta na konsultację kwalifikacyjną przed planowanymi
zabiegami rehabilitacyjnymi do wybranego przez siebie lekarza – konsultanta HMS Assistance z zakresu leczenia
rehabilitacyjnego oraz możliwość wniosku o udostępnienie przez pacjenta dokumentacji medycznej związanej z
rehabilitacją, która ma być przeprowadzona.
Usługa koordynowana przez 24h Centrum Assistance HMS Assistance i realizowana po skierowaniu lekarza
prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych,
obejmuje: 200 km bezpłatnego transportu wyłącznie w przypadku transportu długodystansowego (tj. min. transport
powyżej 200 km w jedną stronę) transport medyczny Pacjenta na terenie kraju, realizowany ambulansem sanitarnym w
asyście kierowcy i ratownika medycznego.
Usługa realizowana w placówkach medycznych wskazanych przez 24h Infolinię Medyczną HMS, po skierowaniu
lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych,
obejmuje: pomoc 24h Infolinii Medycznej HMS w ustaleniu właściwego miejsca planowej hospitalizacji Pacjenta,
uzyskaniu ponadstandardowych warunków leczenia na terenie całego kraju oraz organizacji transportu medycznego.
Hospitalizacja Pacjenta w trakcie planowego zabiegu operacyjnego odbywa się w szpitalu wskazanym przez 24h
infolinię medyczną HMS, w sali chorych jedno lub dwuosobowej z dostępem do osobnego węzła sanitarnego oraz
TV.
HMS zastrzega sobie możliwość skierowania Pacjenta na konsultację kwalifikacyjną przed planowanym zabiegiem
operacyjnym do wybranego przez siebie lekarza – konsultanta HMS z zakresu leczenia operacyjnego oraz możliwość
wniosku
o udostepnienie przez pacjenta dokumentacji medycznej związanej z zabiegiem, który ma być przeprowadzony.
Konsultant jest w stałym kontakcie z pacjentem
i koordynuje cały proces leczenia szpitalnego, ponadto służy pomocą w organizacji powrotu pacjenta do domu. O
etapach procesu leczenia pacjenta powiadamiana jest osoba upoważniona wcześniej przez pacjenta do uzyskania
informacji medycznych.
W przypadku wystąpienia wskazań medycznych do wykonania zabiegu operacyjnego, 24h Centrum Assistance
organizuje drugą opinię medyczną najlepszych krajowych ekspertów z wiodących ośrodków klinicznych w zakresie
zastosowania najbardziej optymalnego sposobu leczenia pacjenta.
W przypadku wystąpienia wskazań medycznych do wykonania zabiegu operacyjnego pacjent poddaje się
konsultacjom specjalistycznym i badaniom diagnostycznym kwalifikującym pacjenta do przeprowadzenia zabiegu.
Profil przedoperacyjny obejmuje:
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konsultacje specjalistyczne:
anestezjologiczna, chirurgiczna, kardiologiczna
badania laboratoryjne
biochemia:
glukoza, mocznik, kreatynina, potas, sód, chlorki
hematologia:
morfologia krwi obwodowej 24p., czas protrombinowy (PT), czas kaolinowo – kefalinowy (APTT)
badania moczu:
badanie ogólne moczu
diagnostyka serologiczna infekcji:
antygen HBs (HBsAg), przeciwciała p. HBs (anty-HBs), przeciwciała p. HCV (anty-HCV)
badania radiologiczne
RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej
badania czynnościowe
układ krążenia:
EKG spoczynkowe, ECHO serca
Usługa koordynowana przez 24h Centrum Assistance, realizowana w wybranych miejscowościach na terenie kraju,
wyłącznie
ze wskazań medycznych,
24h transport medyczny
obejmuje: krótkodystansowy transport medyczny Pacjenta z miejsca jego pobytu do miejsca leczenia szpitalnego na
terenie całego kraju, realizowany ambulansem sanitarnym w asyście kierowcy
i ratownika medycznego.
Zabiegi operacyjne

w ramach „Chirurgii
Jednego Dnia”

Zakres podstawowy

operacje ginekologiczne:
usunięcie przydatków: laparoskopowe wycięcie
jajnika jednostronne - z badaniem histopatologicznym,
laparoskopowe wycięcie jajnika obustronne - z badaniem histopatologicznym, laparoskopowe wycięcie
jajowodów jednostronne - z badaniem histopatologicznym, laparoskopowe wycięcie jajowodów obustronne - z
badaniem histopatologicznym, konizacja szyjki macicy wraz z badaniem histopatologicznym, konizacja szyjki macicy
z łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy z badaniem histopatologicznym, wycięcie mięśniaków macicy – operacja
brzuszna, wycięcie mięśniaków macicy – laparoskopia, wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne z badaniem
histopatologicznym, wyłyżeczkowanie jamy macicy lecznicze z badaniem histopatologicznym, nacięcie gruczołu
Bartholina wraz z marsupializacją, wyłuszczenie gruczołu Bartholina
operacje laryngologiczne:
usunięcie ślinianki podżuchwowej, usunięcie torbieli szyi, polipektomia – usunięcie polipów nosa w znieczuleniu
miejscowym, polipektomia – usunięcie polipów nosa w znieczuleniu ogólnym, septoplastyka nosa metoda klasyczna,
septoplastyka nosa + konchoplastyka metoda klasyczna, operacje migdałków: częściowe zmniejszenie migdałków
podniebiennych, usunięcie migdała gardłowego z przycięciem migdałków podniebiennych (adenotonsillotomia),
usunięcie migdała gardłowego, przycięcie migdałków podniebiennych oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu
ogólnym, usunięcie migdałka gardłowego, nacięcie błony bębenkowej oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu
ogólnym, usunięcie migdałka gardłowego, pierwotne lub wtórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci, usunięcie
migdałków podniebiennych dorośli, usunięcie migdałków podniebiennych dzieci, usunięcie migdałków
podniebiennych i gardłowego dorośli, usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego dzieci, operacja języczka
gardłowego, podcięcie wędzidełka języka u dzieci, operacje zatok szczękowych metodą klasyczną: operacja zatok
szczękowych metodą Caldwell-Luca jednostronnie, operacja zatok szczękowych metodą Caldwell-Luca obustronnie
operacje naczyniowe:
operacje żylaków kończyn dolnych metody klasyczne: stripping żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej, krossektomia,
flebektomia, miniflebektomia, metoda mieszana, operacja żylaków kończyny dolnej metodą laserową EVLT
operacje narządów jamy brzusznej:
klasyczne usunięcie wyrostka robaczkowego dorośli, klasyczne usunięcie wyrostka robaczkowego dzieci,
laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego dorośli, laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego dzieci,
klasyczne usunięcie pęcherzyka żółciowego, laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego
operacje okolic odbytu:
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operacje hemoroidów metoda klasyczną, operacja hemoroidów z użyciem lasera, operacja hemoroidów ambulatoryjnametoda Barrona, operacja hemoroidów ambulatoryjna- metoda skleroterapii, usunięcie polipów jelita grubego
edoskopowe z badaniem histopatologicznym, usunięcie polipów jelita grubego chirurgiczne z badaniem
histopatologicznym, operacje przetoki okołoodbytniczej, operacje szczeliny odbytu, wycięcie torbieli pilonidalnej
operacje okulistyczne:
usuniecie gradówki, usuniecie kępek żółtych, usunięcie skrzydlika
operacje ortopedyczne:
artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego, otwarta operacja stawu kolanowego, artroskopia kolana - rekonstrukcja
więzadeł pobocznych stawu kolanowego, artroskopia kolana - szew łąkotki, operacja stawu obojczykowo –barkowego
klasyczne, operacja stawu obojczykowo – laparoskopowe, otwarte nastawienie zwichnięcia stawu obojczykowobarkowego, usunięcie materiału zespalającego z kości, wycięcie ganglionu dołu podkolanowego, wycięcie kaletki
łokciowej lub kolanowej, odroczone szycie ścięgna ręki, uwolnienie kanału nadgarstka, nacięcie powięzi w przykurczu
Duputryena, nacięcie pochewki ścięgnistej w zespole de Quervaine, wycięcie ganglionu nadgarstka
operacje przepuklin klasyczne / laparoskopowe wraz z kosztem użytej siatki:
operacja przepukliny pachwinowej jednostronna dorośli, operacja przepukliny pachwinowej dwustronna dorośli,
operacja przepukliny pachwinowej jednostronna dzieci, operacja przepukliny pachwinowej dwustronna dzieci,
operacja przepukliny udowej jednostronna dorośli, operacja przepukliny udowej dwustronna dorośli, operacja
przepukliny udowej jednostronna dzieci, operacja przepukliny udowej dwustronna dzieci, operacja przepukliny
pępkowej dorośli, operacja przepukliny pępkowej dzieci, operacje innych przepuklin przedniej ściany brzucha
operacje urologiczne:
biopsja prostaty z badaniem histopatologicznym

Zabiegi operacyjne

w znieczuleniu miejscowym, biopsja prostaty
z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym, operacja stulejki dorośli, operacja stulejki dzieci, operacja
wodniaka jądra dorośli, operacja wodniaka jądra dzieci, operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna dorośli,
operacja żylaków powrózka nasiennego dwustronna dorośli, operacja laparoskopowa żylaków powrózka
nasiennego jednostronna dorośli, operacja laparoskopowa żylaków powrózka nasiennego dwustronna dorośli, operacja
żylaków powrózka nasiennego jednostronna dzieci, operacja żylaków powrózka nasiennego dwustronna dzieci,
operacja laparoskopowa żylaków powrózka nasiennego jednostronna dzieci, operacja laparoskopowa żylaków
powrózka nasiennego dwustronna dzieci, rozszerzenie i kalibracja cewki moczowej
u dorosłych, rozszerzenie i kalibracja cewki moczowej u dzieci, wycięcie jądra, nakłucie torbieli nerki z badaniem
histopatologicznym
Operacje ginekologiczne

Zakres rozszerzony

histeroskopia diagnostyczna: histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym
histeroskopia diagnostyczna + HSG
histeroskopia diagnostyczna + HSG w znieczuleniu ogólnym histeroskopia operacyjna w znieczuleniu ogólnym
wycięcie mięśniaków macicy – operacja brzuszna wycięcie mięśniaków macicy – laparoskopia amputacja szyjki
macicy z badaniem histopatologicznym
całkowite wycięcie macicy – operacja brzuszna
całkowite wycięcie macicy – operacja przezpochwowa usunięcie torbieli jajnika drogą brzuszną z badaniem
histopatologicznym
laparoskopowe usunięcie torbieli jajnika z badaniem histopatologicznym
laparoskopowe usunięcie torbieli jajnika
z laparotomią z badaniem histopatologicznym
Diagnostyka kardiologiczna i operacje kardiologiczno-kardiochirurgiczne
koronarografia , arteriografia
angioplastyka obwodowa: angioplastyka naczyń wieńcowych angioplastyka tętnic szyjnych angioplastyka tętnic
kończyn dolnych angioplastyka tętnic kończyn górnych angioplastyka tętnic narządów wewnętrznych
angioplastyka naczyń żylnych pomostowanie aortalno-wieńcowe - By-pass
Operacje laryngologiczne
endoskopowa operacja zatok przynosowych - FESS septoplastyka endoskopowa operacje ucha zewnętrznego bez
operacji plastycznych i implantów operacje ucha środkowego bez operacji plastycznych i implantów
Operacje naczyniowe
operacja żylaków kończyny dolnej metodą RF
Operacje narządów jamy brzusznej
usunięcie polipów jelita grubego
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Operacje okulistyczne
usuwanie zaćmy ultradźwiekami z implantacją soczewki bez kosztów użytej soczewki zabiegi przeciwjaskrowe:
trabekuloplastyka laserowa SLT irydotomia laserowa zabieg przeciwjaskrowy przetokowy sklerektomia
wiskokanalostomia
Operacje ortopedyczne
artroskopia stawu kolanowego-rekonstrukcja ACL endoskopowe odbarczenie cieśni kanału nadgarstka wymiana stawu
kończyny dolnej bez kosztów użytych implantów wymiana stawu kończyny górnej bez kosztów użytych implantów
operacyjne leczenie stawu skokowego zabiegi otwarte operacyjne leczenie stawu skokowego zabiegi artroskopowe
operacyjne leczenie stawu łokciowego zabiegi otwarte operacyjne leczenie stawu łokciowego zabiegi artroskopowe
Operacje piersi
wycięcie guzka piersi wycięcie kwadrantu sutka
mastektomia prosta jednostronna mastektomia prosta obustronna mastektomia radykalna jednostronna mastektomia
radykalna obustronna
Operacje powłok ciała
operacje naprawcze blizn pooparzeniowych
operacyjne leczenie blizn pourazowych
Operacje tarczycy
usuniecie guzków tarczycy usuniecie płata tarczycy całkowite wycięcie tarczycy częściowe wycięcie tarczycy
subtotalne wycięcie tarczycy
Operacje urologiczne
przezcewkowe operacje gruczołu krokowego:
przezcewkowa operacje gruczołu krokowego TURP z badaniem histopatologicznym laserowa enukleacja gruczolaka
prostaty przezcewkowa waporyzacja laserowa gruczolaka prostaty (TULAP) usunięcie gruczolaka stercza metoda
klasyczna prostatektomia radykalna leczenie kamicy układu moczowego usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej
usunięcie kamienia z pęcherza moczowego usunięcie kamienia z przewodu moczowego ESWL kruszenia kamienia
falą uderzeniową zewnątrzustrojową (zabieg ambulatoryjny) operacyjne leczenie nietrzymania moczu z użyciem
taśmy
Usługa koordynowana przez 24h Centrum Assistance obejmuje:
ambulatoryjną opiekę lekarską:
Opieka pooperacyjna

konsultacje kontrolne lekarza prowadzącego

ambulatoryjną opiekę pielęgniarską:
iniekcje domięśniowe, iniekcje dożylne, iniekcje podskórne, pomiar ciśnienia tętniczego, założenie lub zmiana
opatrunku, usunięcie szwów
obejmuje:
Hospitalizacja planowa hospitalizację Pacjenta w przypadku choroby lub konieczności postawienia diagnozy, pobyt na oddziale szpitalnym do
14 dni w roku, hospitalizacja odbywa się w szpitalu wskazanym przez 24h Centrum Assistance HMS Assistance, w
sali chorych jedno lub dwuosobowej z dostępem do osobnego węzła sanitarnego oraz TV;
realizowane wyłącznie: w terminie określonym na podstawie ostatniego orzeczenia lekarskiego, na podstawie
imiennego skierowania na badania, wystawionego marynarzowi przez Zleceniodawcę, w zakresie ustalonym przez
lekarza medycyny pracy wybranego przez HMS
przed realizacją usługi marynarz zobowiązany jest okazać uprawnionemu personelowi placówki medycznej HMS lub
Międzynarodowe
Partnera Medycznego HMS imienne skierowanie na badanie wystawione przez Zleceniodawcę wraz z wiarygodnym
świadectwa zdrowia dla dokumentem tożsamości, którym może być dowód osobisty lub prawo jazdy.
marynarzy
Niezwłocznie po przeprowadzeniu badania marynarza, HMS lub Partner Medyczny HMS, zobowiązana jest wystawić
stosowne zaświadczenie lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
obejmuje: konsultację i badanie lekarskie wraz z wydaniem międzynarodowego świadectwa zdrowia, badania
diagnostyczne oraz dodatkowe konsultacje specjalistyczne realizowane po skierowaniu lekarza medycyny pracy
HMS.
realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, obejmuje: nieodpłatną konsultację
kwalifikacyjną przed szczepieniem, iniekcję oraz 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego HMS lub Partnera
Medycznego HMS w zakresie: szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu,
szczepienie przeciwko odrze, szczepienia przeciwko śwince, szczepienie przeciwko różyczce, szczepienia przeciwko
Szczepienia ochronne WZW typu A.
nieodpłatne szczepienie przeciwko grypie
nieodpłatne szczepienie przeciwko WZW typu B
nieodpłatne podanie anatoksyny przeciwtężcowej
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Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne realizowane są jeden raz w roku i nie wymagają skierowania lekarza
prowadzącego; realizacja usług medycznych koordynowana przez 24h Centrum Assistance w placówce wskazanej
przez 24h Centrum Assistance.
konsultacje lekarskie:
eKonsultacja lekarska
konsultacje lekarskie:
ginekolog/urolog, okulista, laryngolog, neurolog, kardiolog, stomatolog;
Profilaktyczny przegląd badania radiologiczne:
stanu zdrowia
RTG klatki piersiowej, USG transwaginalne/USG gruczołu krokowego, USG piersi /mammografia, USG jamy
brzusznej, USG tarczycy, ;
badania czynnościowe:
EKG spoczynkowe, ECHO serca;
badania laboratoryjne:
ALT, AST, OB., morfologia krwi obwodowej, badanie ogólne moczu, cholesterol całkowity, cholesterol HDL,
cholesterol LDL, glukoza, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, sód, potas, triglicerydy, TSH, cytologia
ginekologiczna/PSA całkowity, krew utajona w kale.
realizowana/koordynowana w placówce medycznej prowadzącej leczenie, obejmuje: nieodpłatny jeden raz w roku
przegląd stomatologiczny oraz 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego HMS lub Partnera Medycznego HMS
w zakresie:
Badania radiologiczne:
zdjęcie RTG/RVG (wewnątrz jamy ustnej) / okołowierzchołkowe zdjęcia rentgenowskie
zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne)
zdjęcie cefalometryczne / zdjęcie rentgenowskie boczne
10% zniżki - stomatologia zachowawcza:
leczenie chorób przyzębia:
skaling, piaskowanie, kiretaż otwarty, kiretaż zamknięty
leczenie nadwrażliwości zębów:
płukanie jamy ustnej, fluoryzacja, impregnacja
znieczulenie:
nasiękowe, powierzchniowe, przewodowe

Stomatologia

leczenie standardowe:
badanie żywotności zęba, pośrednie pokrycie miazgi zęba, bezpośrednie pokrycie miazgi zęba, opatrunek leczniczy,
odbudowa zęba, wypełnienia zęba materiałem światłoutwardzalnym, ekstrakcja zęba stałego, ekstrakcja zęba
mlecznego
leczenie endodentyczne (kanałowe):
ekstyrpacja przyżyciowa miazgi, dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem, ekstyrpacja
zdewitalizowanej miazgi zęba, udrożnienie kanału, płukanie kanału, dezynfekcja kanału, czasowe wypełnienie kanału,
ostateczne wypełnienie kanału
10% zniżki - chirurgia stomatologiczna:
chirurgiczne usunięcie zęba
resekcja wierzchołka korzenia
usunięcie ropnia
usunięcie torbieli
usunięcie lub zniszczenie zmiany w obrębie jamy ustnej
podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka
zaopatrzenie rany włącznie z opracowaniem i szwem
opatrunek chirurgiczny
usunięcie szwów
nieodpłatna konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej i planem leczenia jeden raz w roku
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nieodpłatne usuwanie kamienia nazębnego jeden raz w roku
nieodpłatne lakowania zębów

NIP 5862324364
REGON 368641290
KRS 0000701746

