
 
Pakiet EKO 

zakres usług medycznych  

 
 

Dostęp do placówki medycznej PROF - MED Sp. z o.o. 

 

Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa „PROF – MED” oddaje do dyspozycji Pacjentów przychodnię 

przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. 

Rejestracja na konsultacje odbywa się telefonicznie pod nr telefonów 54/237 22 80 lub 237 21 99, a 

także osobiście w recepcji przychodni od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 18.00 (oprócz dni 

ustawowo wolnych od pracy). 

 

Kompleksowe konsultacje internistyczne i specjalistyczne  

 

W Pakiecie pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy internistów i specjalistów w 

sytuacjach chorobowych, leczenia chorób przewlekłych, pomoc w stanach nagłego zachorowania, 

zaostrzenia chorób przewlekłych. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty 

wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji 

terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.  

PROF – MED gwarantuje Pacjentom dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności: 

 Alergolog 

 Dermatolog 

 Diabetolog 

 Endokrynolog  

 Ginekolog  

 Kardiolog 

 Lekarz ogólny / Internista 

 Neurolog 

 Okulista  

 Ortopeda 

 Otolaryngolog 

 Pulmonolog 

 Reumatolog  

 

Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. Szczegółowe informacje 

o godzinach pracy poszczególnych poradni udzielane są w recepcji przychodni oraz pod numerami 

telefonów: 54/237 22 80, 237 21 99 w dniach i godzinach pracy placówki.  

 

 



Kompleksowe badania laboratoryjne  

 

Badania  laboratoryjne niezbędne w procesie diagnozowania i leczenia w pełnym zakresie usług 

świadczonych przez PROF - MED.  Badania są wykonywane ze wskazań i na pisemne zlecenie lekarza 

PROF – MED. 

 

Kompleksowe badania diagnostyczne 

 

Na podstawie skierowania od lekarza pacjenci mają wykonywane badania diagnostyczne w 

pracowniach: RTG, USG, EKG, spirometrii i audiometrii. 

 

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne  

 

Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas 

właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. 

Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji 

specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony na podstawie abonamentu.  

 

Rehabilitacja ruchowa  

 

Zespół działań terapeutycznych, odbywających się w porozumieniu z lekarzem zlecającym na podstawie 

pisemnego zlecenia, mających na celu podniesienie lub utrzymanie na odpowiednim poziomie 

sprawności fizycznej pacjenta. Pacjent jest poddawany rehabilitacji, która obejmuje następujące usługi 

i zabiegi:  

 Jonoforezę 

 Diadynamik 

 Interdyn 

 Ultradźwięki 

 Magnetronie 

 światłolecznictwo (naświetlania lampa SOLUX lub BIOPTRON) 

 terapuls 

 elektrostymulacja 

 galwanizacja 

 krioterapia 

 inhalacja indywidualna  

 aquavibron 

 wyciąg szyjny (pętla Glissona) 



 wyciąg biodrowy 

 ćwiczenia czynno – wolne (15 min) 

  ćwiczenia czynne w obciążeniu i z/lub oporem 

 ćwiczenia bierne 

 gimnastyka indywidualna (15 min) 

 ćwiczenia izometryczne 

 ergometr rowerowy (10 min) 

 steper (10 min) 

 laser 

 wirówka do kończyn górnych i dolnych 

 prądy tens  

Uwaga:  

Abonament nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku usług o charakterze fitness i odnowy 

biologicznej. 

 

W przypadkach uzasadnionych okolicznościami zewnętrznymi o cechach siły wyższej (np. 

epidemia, zamieszki itp.) dostępność pewnych świadczeń zdrowotnych może być ograniczona. 

O wystąpieniu ograniczeń Zleceniobiorca każdorazowo niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę. 

 

 

 

 

 

 

 


