
 

 

 
 

OFERTA ABONAMENTOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 
 

Zakres usług abonamentowej opieki medycznej  
 

Dwie konsultacje w roku, bez skierowania dla danej specjalności (BEZ OGRANICZEŃ W PRZYPADKU OBJĘCIA OPIEKĄ PONAD 60% 
ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE lub w przypadku BENEFICJENTA, KTÓRY ZŁOŻYŁ OPCJĘ DO LEKARZA POZ „MCZ” S.A.): 
 internista 
 ginekolog 
 chirurg 
 laryngolog  
 okulista 

 dermatolog 
 ortopeda 
 kardiolog 
 neurolog 
 urolog 

 diabetolog 
 endokrynolog 
 onkolog 
 pulmonolog 
 reumatolog 

 neurochirurg 
 gastroenterolog 
 rehabilitant 
 pediatra 
 

 psychiatra 
 psycholog 
 dietetyk

 
Rehabilitacja 
Pełny zakres zabiegów z oferty dostępnej w MCZ S.A. Konieczność posiadania skierowania wydanego przez lekarza „MCZ” S.A. 
(lekarza rehabilitanta, lekarza ortopedę lub konsultanta rehabilitacji /mgr rehabilitacji, w tym z II stopniem specjalizacji, specjalistę 
rehabilitacji ruchowej). 
 
Badania laboratoryjne /bez skierowania, bez limitu/: 
 hematologiczne - morfologia krwi z automatycznym rozdziałem leukocytów, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), 

oporność osmotyczna, retikulocyty, rozmaz krwi, płytki krwi, 
 biochemiczne - bilirubina całkowita, cholesterol całkowity, glukoza, kreatynina, aminotransferaza alaninowa (ALT), 
 analityczne - ogólne badanie moczu. 

 
Pozostałe badania: 
 badanie ultrasonograficzne jeden raz w roku, bez skierowania /z wymienionych dalej/ - USG jamy brzusznej, USG tarczycy, 

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG piersi, USG gruczołu krokowego przez 
powłoki brzuszne, USG transwaginalne, USG gruczołu krokowego transrektalne, USG ślinianek, USG jąder, USG stawu 
biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu, USG ścięgna, 

 EKG spoczynkowe /bez skierowania, bez limitu/. 
 
Informacje dodatkowe: 
1. Wizyty lekarskie umawiane są osobiście lub telefonicznie. 
2. Zapewniony jest bezpośredni dostęp do lekarzy specjalistów /bez skierowania/. 
3. W przypadku wizyty planowanej u lekarza internisty realizacja odbywa się do 2 dni roboczych. 
4. W przypadku wizyty planowanej u lekarza specjalisty realizacja odbywa się do 5 dni roboczych. 
5. W sytuacjach nagłych wizyta odbywa się w dniu zgłoszenia. 
6. Korzystający z usług abonamentowej opieki medycznej otrzymują karty abonenckie.  
7. Pracownicy objęci opieką mają możliwość korzystania z dowolnej placówki „MCZ” S.A. 
8. Warunkiem korzystania z usług abonamentowej opieki medycznej jest złożenie u pracodawcy deklaracji przystąpienia                               

do abonamentu medycznego. 
9. Pracownik będzie objęty opieką abonamentową od 1 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożył 

deklarację przystąpienia do opieki medycznej, za wyjątkiem osób, które złożyły deklaracje po 25 dniu miesiąca, wówczas objęcie 
abonamentową opieką medyczną wydłuża się o 1 miesiąc.  
 

Usługi abonamentowej opieki medycznej świadczą placówki: 
 
Przychodnia Lekarska w Lubinie (POZ); ul. M. Skłodowskiej – Curie 74; tel. 076/84 60 299 
Dostępni lekarze podstawowej opieki medycznej i pediatrzy 
 
Przychodnia  Specjalistyczna w Lubinie; ul. M. Skłodowskiej – Curie 60; tel. 076/84 60 266 
Dostępni specjaliści - wszystkie specjalności wymienione w ofercie. 
 
Przychodnia Lekarska w Legnicy; ul. Okrzei 14A ; tel. 76/74 39 556 
Dostępni specjaliści:
 internista 
 pediatra 
 ortopeda 

 ginekolog 
 okulista 
 neurolog 

 otolaryngolog 
 chirurg 
 diabetolog 

 rehabilitant 
 gastrolog  
 endokrynolog 

 kardiolog 
 dermatolog 
 psycholog 

 
Przychodnia Lekarska w Głogowie; ul. Sportowa 1 B; tel. 076/72 76 700 
Dostępni specjaliści: 
 internista 
 pediatra 
 otolaryngolog 

 chirurg 
 ginekolog 
 okulista 

 dermatolog 
 kardiolog 
 rehabilitant 

 ortopeda 
 diabetolog 
 pulmonolog 

 psychiatra 
 neurolog 
 psycholog

 
Przychodnia Lekarska w Rudnej; ul. Polna 3; tel. 76/746 36 42 
Dostępni specjaliści: 
 internista 
 dermatolog 

 

 otolaryngolog 
 okulista 

 

 kardiolog 
 rehabilitant 

 

 chirurg 
 onkolog 

 

 ginekolog 

Numer telefonu dostępny dla wszystkich lokalizacji 76/72 31 530 
 

 


