
 

  
 Program Opieki Medycznej  

oferta dla Amplico Life S.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Opieki Medycznej 
dla Marynarzy i ich Rodzin  

oferta współpracy dla 
 

HARTMANN CREW CONSULTANTS 



 

  Program Opieki Medycznej 

oferta dla Klientów  

2 

Szanowni Państwo, 
Medica Assistance S.A. jest dynamicznie rozwijającym się operatorem świadczącym usługi medyczne dla 

klientów indywidualnych i korporacyjnych w ramach partnerstwa z placówkami medycznymi, indywidualnymi 

praktykami lekarskimi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. Każdego dnia, 365 dni w roku, 24h na dobę 

organizujemy opiekę medyczną w oparciu o m.in.: 

 całodobową Infolinię Medyczną umożliwiającą szybki dostęp do informacji medycznej; 

 konsultanta medycznego koordynującego i nadzorującego cały proces leczenia pacjenta; 

 największą sieć medyczną – około 2000 Partnerów Medycznych – zapewniającą szeroki dostęp do 

porad lekarskich, badań diagnostycznych lub leczenia szpitalnego; 

 całodobowe Pogotowie Medyczne gwarantujące sprawną realizację pomocy doraźnej; 

 Centrum Medycyny Morskiej – pierwszą, prywatną, branżową przychodnię wielospecjalistyczną  

w Gdyni, stworzoną z myślą o zagwarantowaniu kompleksowej opieki medycznej dla „ludzi morza”; 

 organizację profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników na terenie całego kraju. 
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ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH 
Program Opieki Medycznej 
 

24h Centrum 
Operacyjne 

+48 519 112 944 

+48 58 662 08 44 

Każdy marynarz  i jego rodzina uzyskuje dostęp do całodobowej infolinii 
medycznej umożliwiającej szybki i łatwy dostęp do informacji medycznej 24 
godziny na dobę przez 365 dni w roku. Konsultanci infolinii poprzez wywiad 
telefoniczny pomagają pacjentowi wybrać właściwą drogę postępowania. 
Poprzez infolinię medyczną pacjent rezerwuje  termin wizyty lekarskiej w 
dowolnie wybranej przychodni na terenie kraju, wzywa lekarską wizytę 
wyjazdową do domu, może uzyskać informacje o zakresie świadczeń 
zdrowotnych, adresach i telefonach kontaktowych Partnerów Medycznych 
Medica Assistance  na terenie kraju. 

Informacja medyczna Konsultant informuje o: czynnych 24h przychodniach i szpitalach, 24h 

pracowniach diagnostycznych, 24h placówkach stomatologicznych, 24h 

aptekach dyżurnych, działaniu leków wraz z objawami skutków ubocznych, 

sposobach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Rezerwacja usług 
medycznych on-line 

Poza telefoniczną rezerwacją terminów wykonania usług medycznych 

istnieje również możliwość ich samodzielnego umówienia przez pacjenta za 

pośrednictwem modułu rejestracji on-line. W taki sam sposób pacjent może 

zmienić lub odwołać termin ustalonej wizyty. Dodatkowo, system rejestracji 

on-line umożliwia pacjentowi przesłanie skierowań na badania 

diagnostyczne celem umówienia terminu badania we właściwej pracowni 

diagnostycznej. Niezależnie, pacjent ma możliwość rezerwacji usług 

medycznych drogą e-mail poprzez konto: rejestracja@medica-

assistance.com, które jest codziennie obsługiwane przez specjalny zespół 

konsultantów 24h infolinii medycznej. Poza korespondencją e-mail,  

potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest także w formie SMS na wskazany 

numer telefonu komórkowego. 

24h serwis SMS Każda rezerwacja terminu wizyty lekarskiej lub badania diagnostycznego 

potwierdzana jest dodatkowo komunikatem SMS wysyłanym na wskazany 

przez pacjenta numer telefonu komórkowego. Komunikat SMS zawiera 

rodzaj, termin i miejsce wykonania usługi medycznej, a w przypadku porady 

lekarskiej również dane konsultanta medycznego. W przeddzień realizacji 

usługi pacjent otrzymuje również przypomnienie SMS o umówionej usłudze. 

Komunikaty SMS zawierają czterocyfrowy kod autoryzacyjny, który pacjent 

przekazuje w rejestracji danego Partnera Medycznego w dniu realizacji 

usługi. 

Identyfikacja Pacjenta 
W momencie przystąpienia do Programu, marynarz i jego rodzina otrzymuje 
imienny identyfikator Medica Assistance, na jego podstawie placówka 
medyczna identyfikuje dane i zakres opieki medycznej pacjenta. 

Indywidualne Konto 

Zdrowotne 

Indywidualne Konto Zdrowotne dostępne jest w wersji Podstawowej oraz 

Rozszerzonej. Pacjent sam decyduje, z której formy chce korzystać. 

Podstawowa wersja Indywidualnego Konta Zdrowotnego pozwala na: 

 umawianie wizyt, badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych 

 odwoływanie zarezerwowanych wizyt lub badań  

 przeglądanie historii wizyt oraz umówionych badań  
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 zamawianie sprzętu rehabilitacyjnego 

 zamawianie leków 

 przeglądanie usług dostępnych w ramach posiadanego wariantu opieki  

 przeglądanie listy placówek  

 prowadzenie kalendarza zdrowia 

 bezpośredniego zalogowania się na stronie internetowej laboratorium 

celem pobrania wyników badań. 

Rozszerzona wersja Indywidualnego Konta Zdrowotnego daje możliwość 

odwoływania oraz przeglądania wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych i 

diagnostycznych umówionych przez Pacjenta w dowolny sposób przez cały 

okres trwania umowy. 

Indywidualny Opiekun 
Medyczny 

W przypadku kontynuacji leczenia marynarza np. po wypadku i powrocie do 
kraju,  każdemu marynarzowi objętemu Programem zostaje przydzielony z 
imienia i nazwiska konsultant infolinii medycznej. Indywidualny Opiekun 
Medyczny jest w stałym kontakcie z pacjentem  
i odpowiada za koordynację całego procesu leczenia ambulatoryjnego  
i szpitalnego. 

Nielimitowane 
wideokonsultacje 
lekarskie 

W ramach programu opieki medycznej pacjent Medica Assistance ma 

możliwość skorzystania z usługi wideokonsultacji. 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 

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 Indywidualne Konto Zdrowotne. 

Nielimitowana opieka 
lekarza 
prowadzącego 

Program Opieki Medycznej Medica Assistance umożliwia marynarzowi i 
jego rodzinie nieograniczony dostęp do lekarzy prowadzących tj. internisty, 
pediatry, lekarza rodzinnego, którzy proponują odpowiednią profilaktykę, 
diagnostykę  i leczenie. Ten rodzaj indywidualnego podejścia do pacjenta 
przyczynia się do sprawnego i efektywnego procesu diagnostyczno - 
leczniczego. Porady lekarza prowadzącego są nielimitowane i dostępne 
nawet w dniu zgłoszenia do placówki medycznej. 

  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  

 konsultacja przed 
szczepieniami ochronnymi 

 edukacja i promocja 
zdrowotna 

 koordynacja procesu 
leczniczego 

Nielimitowana opieka 
lekarzy specjalistów 

W każdej współpracującej z Medica Assistance placówce medycznej  na 
terenie kraju,  pacjent ma do dyspozycji doświadczoną kadrę medyczną 
lekarzy specjalistów. Konsultacje specjalistyczne są nielimitowane i nie 
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wymagają skierowania od lekarza prowadzącego. Czas oczekiwania na 
poradę lekarza specjalisty nie przekracza 72h. 

  alergolog 

 anestezjolog 

 chirurg ogólny 

 chirurg dzięciecy 

 chirurg naczyniowy 

 chirurg onkolog  

 dermatolog 

 diabetolog 

 endokrynolog 

 gastroenterolog 

 hematolog 

 ginekolog  

 kardiolog 

 laryngolog 

 nefrolog 

 neurochirurg 

 neurolog  

 okulista  

 onkolog 

 ortopeda 

 proktolog 

 pulmonolog 

 radiolog 

 reumatolog 

 urolog 

 hepatolog 

 rehabilitant 

Porady psychiatry        
i psychologa 

Zakres opieki lekarzy specjalistów jest poszerzony o konsultacje lekarza 
psychiatry oraz porady psychologa. 

Nielimitowany dostęp  
do konsultacji lekarzy 
wszystkich 
specjalności 

Poza wymienionymi wyżej konsultacjami, marynarz uzyskuje dostęp do 
nielimitowanych konsultacji lekarzy wszystkich specjalności dostępnych w 
placówce danego Partnera Medycznego. Porady lekarskie nie wymagają 
skierowania lekarza prowadzącego. 

Nielimitowane 
konsultacje 
profesorskie 

Zakres konsultacji specjalistycznych rozszerzony jest o konsultacje 
profesorskie oraz doktorów habilitowanych. Porady realizowane są zarówno 
w placówkach partnerskich, jak i współpracujących z Medica Assistance 
renomowanych prywatnych gabinetach lekarskich. 

24h pomoc 
ambulatoryjna 

Poza lekarskimi wizytami domowymi marynarz i jego rodzina mogą 
całodobowo skorzystać z porady lekarskiej w punktach pomocy doraźnej, w 
wybranych miejscowościach  na terenie kraju. 

24h nielimitowane 
lekarskie wizyty 
wyjazdowe 

W sytuacji kiedy stan zdrowotny pacjenta nie pozwala na dotarcie do 
placówki medycznej, konsultant 24h infolinii medycznej organizuje wizytę 
lekarską w miejscu zamieszkania pacjenta w wybranych miejscowościach 
na terenie kraju. Wizyta lekarska obejmuje badanie lekarskie, wystawienie 
recept i innych zaświadczeń lekarskich. Dalsza kontynuacja leczenia 
odbywa się we współpracujących placówkach medycznych. 

24h ambulatoryjna 
opieka pielęgniarska 

Po zleceniu lekarza prowadzącego lub specjalisty pacjent ma zapewnione 
wykonanie zabiegów pielęgniarskich:  

  iniekcja dożylna 

 iniekcja domięśniowa 

 iniekcja podskórna 

 dożylny wlew kroplowy 

 pomiar ciśnienia  tętniczego 
krwi 

 badanie moczu metodą 
paskową 

 próba uczuleniowa na lek 

 założenie lub zmiana 
opatrunku 

24h wyjazdowa  
opieka pielęgniarska  

Po zleceniu lekarza prowadzącego lub specjalisty pacjent ma zapewnione 
wykonanie zabiegów pielęgniarskich również w miejscu jego pobytu. 

Badania W przypadku wskazań medycznych lekarza prowadzącego lub specjalisty 
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diagnostyczne marynarz i jego rodzina mają zagwarantowany dostęp do szerokiego 
zakresu badań diagnostycznych. Badania wykonywane są po skierowaniu 
lekarza prowadzącego lub specjalisty we współpracujących placówkach 
medycznych lub w renomowanych pracowniach diagnostycznych. 

Badania laboratoryjne biochemia 

 albumina 

 aminotransferaz
a alaninowa 
(ALT) 

 aminotransferaz
a 
asparaginianow
a (AST) 

 amylaza 

 antystreptolizyn
y (ASO) 

 białko całkowite 

 białko całkowite 
– rozdział 
elektroforetyczn
y 

 białko C-
reaktywne 
(CRP) 

 bilirubina 
całkowita 

 bilirubina 
bezpośrednia 

 chlorki  

 cholesterol 
całkowity 

 cholesterol HDL 

 cholesterol LDL 

 czynnik 
reumatoidalny 

 dehydrogenaza 
mleczanowa 
(LDH) 

 fosfotaza 
alkaliczna 
(ALP), 

 fosfotaza 
kwaśna 
całkowita (ACP) 

 fosfotaza 
kwaśna 
sterczowa 
(PAP) 

 fosforan 
nieorganiczny 

badania moczu 

 albumina 

 amylaza 

 badanie ogólne 
moczu 

 fosforan 
nieorganiczny 

 kreatynina 

 kwas moczowy 

 magnez 

 mocznik 

 potas 

 sód  

 wapń całkowity 

 

 

badania kału 

 badanie ogólne 
kału 

 jaja pasożytów 

 krew utajona 

 lamblie 

 

diagnostyka cukrzycy 

 hemoglobina 
glikowana    
(HbA1c) 

 

diagnostyka zaburzeń 
hormonalnych 

 estradiol 

 gonadotropina  
kosmówkowa 
(beta - HCG) 

 hormon 
folikulotropowy 
(FSH) 

 hormon 
luteinizujący 
(LH) 

 hormon 
tyreotropowy 
(TSH) 

 kortyzol 

 parathormon 

 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  

 

immunologia 

 Immunoglobuli
ny (IgA) 

 Immunoglobuli
ny (IgG) 

 Immunoglobuli
ny (IgM) 

 Immunoglobuli
ny (IgE 
całkowite) 

 

markery 
nowotworowe 

 antygen CA 
125 (CA 125) 

 antygen CA 
15-3 (15-3) 

 antygen CA 
19-9 (CA 19-9) 

 antygen 
karcynoembrio
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 GGTP, 

 glukoza 

 kinaza 
fosfokreatynowa 
(CPK) 

 kreatynina 

 kreatyniny 
klirens 

 kwas moczowy 

 magnez 

 mocznik 

 odczyn Waaler-
Rose'go 

 potas, 

 sód 

 transferyna, 

 triglicerydy 

 USR 

 wapń całkowity, 

 żelazo 

 żelazo - 
całkowita 
zdolność 
wiązania (TIBC) 

 

hematologia 

 czas kaolinowo 
– kefalinowy   ( 
APTT) 

 czas 
protrombinowy 
(PT), 

 fibrynogen 

 grupa krwi 

 morfologia krwi 
obwodowej 
24p., 

 odczyn 
opadania 
krwinek 
czerwonych 
(OB.) 

 rozmaz krwi 
obwodowej 

intact          
 (i PTH) 

 progesteron 

 prolaktyna 

 testosteron 

 trijodotyronina 
całkowita   
(TT3) 

 trijodotyronina 
wolna (FT3) 

 tyroksyna 
całkowita (TT4) 

 tyroksyna 
wolna (FT4) 

 

 

diagnostyka 
serologiczna infekcji 

 antygen HBs 
(HBsAg) 

 przeciwciała p. 
cytomegalowiru
sowi 
 (anty-CMV) 
klasy IgG 

 przeciwciała p. 
cytomegalowiru
sowi       (anty-
CMV) klasy IgM 

 przeciwciała p. 
HBs 
(anty-HBs) 

 przeciwciała p. 
HCV 
 (anty-HCV) 

 przeciwciała p. 
Helicobacter 
pylori 

 przeciwciała 
anty-TPO 

 przeciwciała 
anty-TG 

 

nalny (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  

inne 

 cytologia 
ginekologiczna 

Badania radiologiczne RTG 

 czaszki 

 górnego odcinka przewodu 
pokarmowego 

 klatki piersiowej 

tomografia komputerowa  

 z kontrastem/ bez kontrastu 

 głowa 

 jama brzuszna 

 klatka piersiowa 
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 kończyn 

 kości 

 kręgosłupa lędźwiowego 

 kręgosłupa piersiowego 

 kręgosłupa szyjnego 

 miednicy 

 przeglądowe jamy brzusznej 

 stawów 

 ślinianek 

 zatok 

USG 

 biopsja cienkoigłowa piersi 

z badaniem 
histopatologicznym 

 biopsja cienkoigłowa  
tarczycy z badaniem 
histopatologicznym 

 jama brzuszna 

 jądra 

 macica i jajniki 

 nerki 

 pęcherz moczowy 

 piersi 

 płód 

 prostata (przez powłoki 
brzuszne) 

 stawy 

 ślinianki 

 tarczyca 

 transrektalne 

 transwaginalne 

 

USG Doppler 

 tętnice kończyn 

 tętnice nerkowe 

 tętnice szyjne 

 żyły kończyn 

 

inne 

 densytometria 

 mammografia 

 wlew doodbytniczy 

 kończyny 

 kość skroniowa uszu 

 kręgosłup lędźwiowy 

 kręgosłup szyjny 

 kręgosłup piersiowy 

 krtań 

 miednica mała 

 oczodoły 

 szczęka 

 szyja 

 stawy 

 stopa 

 twarzoczaszka 

 żuchwa 

 

rezonans  magnetyczny  

 z kontrastem/ bez kontrastu 

 głowa 

 jama brzuszna 

 klatka piersiowa 

 kończyny 

 kość skroniowa uszu 

 kręgosłup lędźwiowy 

 kręgosłup szyjny 

 kręgosłup piersiowy 

 krtań 

 miednica mała 

 oczodoły 

 szczęka 

 szyja 

 stawy 

 stopa 

 twarzoczaszka 

 żuchwa 

 

Badania 
endoskopowe 

górny odcinek przewodu pokarmowego: gastroskopia 

dolny odcinek przewodu pokarmowego: kolonoskopia, rektoskopia, 
sigmoidoskopia 

Badania 
czynnościowe 

narząd słuchu 

 audiometria 

układ krążenia 

 24h rejestracja EKG 
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okulistyczne 

 pomiar ciśnienia 
śródgałkowego 

 komputerowe badanie 
wzroku, 

 badanie ostrości widzenia 

 badanie pola widzenia 

układ oddechowy 

 spirometria 

(badanie Holtera), 

 24h rejestracja ciśnienia 
tętniczego  
(Holter ciśnieniowy) 

 EKG spoczynkowe 

 EKG wysiłkowe 

 ECHO serca  

układ nerwowy 

 EEG 

 EMG 

Opieka lekarska nad 
przebiegiem ciąży 

Pacjentka ma zagwarantowaną opiekę wybranego lekarza specjalisty 
ginekologa – położnika oraz wszelkie niezbędne  dodatkowe konsultacje i 
badania diagnostyczne.  

Zabiegi ambulatoryjne alergologia 

 odczulanie 

 skórne testy uczuleniowe 
metodą nakłuć, panel 
wziewny i pokarmowy 

 

chirurgia 

 nacinanie ropnia, krwiaka 

 opatrzenie drobnych urazów, 
skręcenia 

 szycie rany 

 zdejmowanie szwów  

 

dermatologia 

 elektrokoagulacje 

 zabiegi kriochirurgiczne 

 

urologia 

 zakładanie cewników do 
pęcherza moczowego 

 

laryngologia 

 opatrunek uszny z lekiem 

 płukanie uszu 

 płukanie zatok 

 postępowanie 
zachowawcze                     
w krwawieniu z nosa 

 przedmuchiwanie trąbki 
słuchowej 

 usuwanie ciała obcego         
z gardła, nosa, ucha 

 

okulistyka 

 płukanie dróg łzowych 

 usuwanie ciała obcego         
z oka 

 

ortopedia 

 iniekcja dostawowa 

 unieruchomienie kończyn i 
stawów 

 założenie opatrunku 
gipsowego tradycyjnego 

 założenie opatrunku 
gipsowego syntetycznego 

 zdjęcie gipsu 

Profilaktyczny 
przegląd stanu 
zdrowia 

Program Opieki Medycznej umożliwia marynarzowi i jego rodzinie coroczny 
profilaktyczny przegląd stanu zdrowia. Profil konsultacji lekarskich oraz 
badań diagnostycznych został opracowany w celu prewencji najczęściej 
występujących chorób cywilizacyjnych. 

 konsultacje lekarskie 

 internista 

 okulista  

 laryngolog 

 neurolog  

badania laboratoryjne 

 OB. 

 morfologia krwi obwodowej 

 badanie ogólne moczu 

 cholesterol całkowity 
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 kardiolog 

 ginekolog/urolog 

 stomatolog 

 

badania radiologiczne 

 USG jamy brzusznej 

 USG tarczycy 

 USG transwaginalne/USG 
gruczołu krokowego 

 USG piersi /mammografia 

 RTG klatki piersiowej 

 

 

badania czynnościowe 

 EKG spoczynkowe 

 ECHO serca 

 cholesterol HDL 

 cholesterol LDL 

 glukoza 

 kreatynina 

 mocznik 

 kwas moczowy 

 sód 

 potas 

 transaminazy 

 triglicerydy 

 TSH 

 cytologia 
ginekologiczna/PSA 
całkowity 

 krew utajona w kale 

Szczepienia ochronne Program gwarantuje nieodpłatnie konsultację kwalifikacyjną przed 
szczepieniem, iniekcję, a także szczepienie p. grypie oraz WZW typu B. Na 
pozostałe szczepienia Program zapewnia 10% zniżki .    

  nieodpłatne szczepienia 
przeciwko grypie 

 szczepienie przeciwko 
odkleszczowemu  zapaleniu 
opon mózgowych i mózgu 

 szczepienie przeciwko odrze 

 nieodpłatne szczepienia  
     przeciwko WZW typu B 

 szczepienia przeciwko 
śwince 

 szczepienie przeciwko 
różyczce 

 szczepienia przeciwko 
WZW typu A 

Opieka 
stomatologiczna 

Usługi stomatologiczne dostępne są w sieci współpracujących placówek 
medycznych.  Marynarz i jego rodzina mają zagwarantowany nieodpłatnie 
raz w roku przegląd stomatologiczny oraz usuwanie kamienia nazębnego i 
lakowanie zębów. W pozostałych przypadkach  Program gwarantuje 10% 
zniżki od aktualnego cennika detalicznego Partnera Medycznego na 
leczenie zachowawcze i chirurgię stomatologiczną.   

 stomatologia zachowawcza 

 konsultacja lekarska wraz z 
badaniem jamy ustnej i planem 
leczenia 

 leczenie chorób przyzębia 

 leczenie nadwrażliwości zębów 

 leczenie ortodontyczne 

 usuwanie kamienia nazębnego 

 znieczulenie nasiękowe 

 znieczulenie przewodowe 

 wypełnienie zęba 

 odbudowa zęba 

 leczenie endodentyczne 
(kanałowe) 

 ekstrakcja zęba mlecznego 

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 
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 ekstrakcja zęba stałego 

 RTG zęba 

Koordynacja leczenia 
szpitalnego 

W sytuacji, gdy stan zdrowia marynarza wymaga planowego leczenia 
szpitalnego, Medica Assistance zapewnia pomoc  w ustaleniu właściwego 
miejsca hospitalizacji i uzyskaniu ponadstandardowych warunków leczenia 
na terenie całego kraju.  Podczas pobytu w szpitalu pacjent jest w 
kontakcie z  Indywidualnym Opiekunem Medycznym, który służy pomocą w 
organizacji leczenia szpitalnego i  powrotu do domu.  

Indywidualny Opiekun 
Szpitalny 

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. 

Konsultacja 
profesorska 

W przypadku wystąpienia wskazań medycznych do wykonania zabiegu 
operacyjnego, 24h Centrum Operacyjne organizuje drugą opinię medyczną 
najlepszych krajowych ekspertów z wiodących ośrodków klinicznych w 
zakresie zastosowania najbardziej optymalnego sposobu leczenia 
pacjenta. 

Profil przedoperacyjny 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: 

konsultacje specjalistyczne: 

 konsultacja anestezjologiczna  

 konsultacja chirurgiczna  

 konsultacja 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 

24h transport 
medyczny 

Usługa koordynowana przez 24h Centrum Operacyjne, realizowana  
w wybranych miejscowościach na terenie kraju, wyłącznie ze wskazań 
medycznych,  

obejmuje: transport medyczny Ubezpieczonego z miejsca jego pobytu do 
miejsca leczenia szpitalnego na terenie całego kraju, realizowany 
ambulansem sanitarnym w asyście kierowcy i ratownika medycznego. 
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Zabiegi operacyjne  
w ramach leczenia 
szpitalnego 

Operacje wykonywane są przez doświadczonych specjalistów z czołowych 
prywatnych i publicznych szpitali, współpracujących z Medica Assistance 
na terenie całego kraju.   Operacje mogą być wykonywane w znieczuleniu 
miejscowym, przewodowym lub ogólnym. Przed każdym zabiegiem pacjent 
jest konsultowany przez chirurga i anestezjologa. Po zabiegu pacjent 
przebywa  w komfortowo  wyposażonej sali pod całodobową indywidualną 
opieką lekarsko –  pielęgniarską.  

Zakres podstawowy  Operacje ginekologiczne: 

 usunięcie przydatków: 

 konizacja szyjki macicy wraz z badaniem histopatologicznym 

 nacięcie gruczołu Bartholina wraz z marsupializacją 

 wyłuszczenie gruczołu Bartholina 

 

Operacje  laryngologiczne: 

 usunięcie ślinianki podżuchwowej 

 usunięcie torbieli szyi 

 polipektomia  

 septoplastyka nosa metoda klasyczna 

 usunięcie migdałków 

 operacja zatoki szczękowej 

 

Operacje naczyniowe: 

 operacje żylaków kończyn dolnych metody klasyczne 

 

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: 

 operacje hemoroidów metoda klasyczną 

 operacje przetoki okołoodbytniczej 

 operacje szczeliny odbytu 

 

Operacje ortopedyczne: 

 artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego 

 wycięcie torbieli pyeloidalnej 

 otwarta operacja stawu kolanowego 

 artroskopia kolana - rekonstrukcja więzadeł pobocznych stawu 
kolanowego 

 artroskopia kolana - szew łąkotki 

 operacja stawu obojczykowo-barkowego 

otwarte nastawienie zwichnięcia stawu  obojczykowo –barkowego 

 usunięcie materiału zespalającego z kości 
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 wycięcie ganglionu dołu podkolanowego 

 wycięcie kaletki łokciowej lub kolanowej 

 odroczone szycie ścięgna ręki 

 uwolnienie kanału nadgarstka 

 wycięcie ganglionu nadgarstka 

 

Operacje przepuklin  

 operacja przepukliny pachwinowej  

 operacja przepukliny udowej  

 operacja przepukliny pępkowej  

 operacje innych przepuklin przedniej ściany brzucha 

 

Operacje urologiczne: 

 operacja wodniaka jądra  

 operacja żylaków powrózka nasiennego   

 rozszerzenie i kalibracja cewki moczowej  

 wycięcie jądra 

 nakłucie torbieli nerki   

Rozszerzony zakres 
leczenia szpitalnego 

Poza zakresem leczenia operacyjnego w wariancie rozszerzonym Program 
obejmuje rozszerzony zakres leczenia szpitalnego, w którym hospitalizacja 
pacjenta może przekroczyć 72h. 

 Operacje ginekologiczne 

 wyłyżeczkowanie jamy macicy 

 wyłuszczenie mięśniaków macicy 

 amputacja szyjki macicy   

 całkowite wycięcie macicy  

 usunięcie torbieli jajnika 

 laparoskopowe udrożnienie jajowodów 

 

Diagnostyka kardiologiczna i operacje kardiologiczno-
kardiochirurgiczne 

 koronarografia 

 arteriografia 

 angioplastyka obwodowa: 

 angioplastyka naczyń wieńcowych 

 pomostowanie aortalno-wieńcowe - By-pass 

 

Operacje laryngologiczne 

 operacje ucha zewnętrznego  

 operacje ucha środkowego  

Operacje narządów jamy brzusznej 

 usunięcie polipów jelita grubego 

 operacyjne leczenie kamicy układu moczowego 

Operacje okulistyczne 

 usuwanie zaćmy ultradźwiekami z implantacją soczewki bez 
kosztów użytej soczewki 

 zabiegi przeciwjaskrowe: 
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Operacje ortopedyczne 

 wymiana stawu kończyny dolnej bez kosztów użytych implantów 

 wymiana stawu kończyny górnej  bez kosztów użytych implantów 

 operacyjne leczenie stawu skokowego  

 operacyjne leczenie stawu łokciowego  

Operacje piersi 

 wyciecie guzka piersi 

 wycięcie kwadrantu sutka 

 mastektomia prosta 

 mastektomia radykalna  

Operacje powłok ciała 

 operacje naprawcze blizn pooparzeniowych 

 operacyjne leczenie blizn pourazowych 

Operacje tarczycy 

 usunięcie guzków tarczycy 

 usunięcie płata tarczycy 

Operacje urologiczne 

 przezcewkowe operacje gruczołu krokowego 

 biopsja prostaty 

 usunięcie gruczolaka stercza metoda klasyczna 

 prostatektomia radykalna 

 leczenie kamicy układu moczowego 

 operacyjne leczenie nietrzymania moczu z użyciem taśmy 

Opieka pooperacyjna Usługa koordynowana przez 24h Centrum Operacyjne obejmuje: 

ambulatoryjną opiekę lekarską: 

 konsultacje kontrolne lekarza prowadzącego  

ambulatoryjną opiekę pielęgniarską: 

 iniekcje domięśniowe 

 iniekcje dożylne 

 iniekcje podskórne 

 pomiar ciśnienia tętniczego 

 założenie lub zmiana opatrunku 

 usunięcie szwów 

Hospitalizacja 
planowa 

W przypadku choroby lub konieczności postawienia diagnozy Medica 
Assistance gwarantuje marynarzowi planowy pobyt na oddziale szpitalnym 
w warunkach ponadstandardowych we wskazanych szpitalach prywatnych i 
publicznych. Maksymalny okres hospitalizacji wynosi 14 dni rocznie. 

Rehabilitacja  Program Opieki Medycznej  umożliwia pacjentowi dostęp do szeregu  
zabiegów rehabilitacyjnych.  Ich zakres i rodzaj ustalany jest przez lekarza 
kierującego.  

 kinezyterapia 

 ćwiczenia grupowe 
ogólnousprawniające 

 ćwiczenia indywidualne: 
instruktażowe,         czynno-
bierne i  wspomagane, 
czynne, w odciążeniu, 

 krioterapia 

 krioterapia miejscowa 

 

 laseroterapia 

 laseroterapia punktowa 
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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 

 magnetoterapia 

 impulsy m. cz. Magnetus 

 

 światłolecznictwo 

 promienie UV 

 Sollux 

 

 terapia ultradźwiękami 

 ultraterapia miejscowa 

 

 hydroterapia 

 masaż wirowy 

 masaż perełkowy 

 masaż podwodny 

24h transport 
medyczny na terenie 
kraju  

Pomoc 24h infolinii medycznej Medica Assistance obejmuje również 
organizacje transportu medycznego na terenie kraju. W  sytuacji  
wystąpienia wskazań medycznych (np. urazu)  gwarantujemy pacjentowi 
organizację transportu medycznego na terenie kraju. Transport medyczny 
długodystansowy do 200 km jest nieodpłatny dla pacjenta. W pozostałych 
przypadkach gwarantujemy 10 % zniżki od cennika detalicznego. 

Transport krótkodystansowy. 

Międzynarodowe 
świadectwa zdrowia 

W ramach współpracy zapewniamy Państwa Marynarzom nieodpłatne i 
kompleksowe wykonanie międzynarodowych świadectw zdrowia z 
uwzględnieniem wszelkich niezbędnych konsultacji lekarskich i badań 
diagnostycznych.  Badania realizowane są w wyspecjalizowanym w tym 
celu Centrum Medycyny Morskiej Medica Assistance zlokalizowanym w 
Gdyni przy ul. Starowiejskiej 45 oraz w naszych placówkach partnerskich 
na terenie kraju. 

 


