
 

 

Karta podarunkowa   

Porada u specjalisty  

CM PROF - MED 

                

Potrzebujesz konsultacji ze specjalistą? 

Jeśli potrzebujesz konsultacji ze specjalistą lub chcesz podarować konsultację u specjalisty  

osobie bliskiej, możesz skorzystać z naszej karty podarunkowej.  

Z Kartą zapewniamy natychmiastową wizytę u wybranego lekarza specjalisty.  

Bez skierowań i czekania w kolejkach! 

Konsultacja pozwoli uzyskać fachową poradę oraz wskazówki dotyczące leczenia. Posiadacz karty 

podarunkowej – Porada u specjalisty – ma do wyboru jednego spośród sześciu lekarzy 

specjalistów. 
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Zakres karty 

 

Kupując kartę podarunkową – Porada u specjalisty – istnieje możliwość skorzystania z wizyty u 

lekarza specjalisty do wyboru: 

1)   Endokrynolog 

2)   Kardiolog wraz z badaniem EKG przed wizytą 

3)   Neurolog 

4)   Okulista 

5)   Reumatolog  

6)   Ortopeda 

 

Endokrynolog – schorzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego (m.in. tarczycy, przysadki 

mózgowej, jajników, jąder, nadnerczy)  

schorzenia związane z nadmiernym owłosieniem u kobiet albo łysieniem, otyłością lub nagłym 

spadkiem masy ciała, problemy ze snem, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, nadmierna potliwość, 

zmiany w popędzie seksualnym. 

Kardiolog wraz z badaniem EKG – schorzenia i wady układu sercowo-naczyniowego. 

Neurolog – schorzenia związane z ośrodkowym układem nerwowym oraz nerwami obwodowymi. 

Okulista – schorzenia narządu wzroku, dobór szkieł okularowych 

Reumatolog – schorzenia układu kostno-stawowego, ogólnoustrojowe stany zapalne tkanki 

łącznej, oraz choroby ścięgien i wiązadeł. 

Ortopeda – schorzenia oraz urazy narządu ruchu (kości, stawy, mięsnie). 

Cena: 100 PLN 

Zasady korzystania z karty 

 Z programu mogą skorzystać osoby, które potrzebują konsultacji ze specjalistą. 

 Uprawienia do korzystania ze świadczeń objętych programem nadawane są w momencie 

zakupu karty. 

 Realizacja karty jest możliwa w terminie 6 miesięcy od daty zakupu. 

 Opłata dokonywana jest w CM PROF-MED przy ul. Toruńskiej 222 lub Polnej 26. 

Jeśli jesteś zainteresowany kartą:  
 

 

Skontaktuj się z nami: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00  pod numerem 

telefonu 54 237 23 19  lub 54 237 27 19 bądź napisz do nas: sekretariat@cmprofmed.pl 
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