
PAKIET „Zdrowa Kobieta”  

Kompleksowa ocena stanu zdrowia dla Kobiet 

 

Pakiet zawiera katalog badań, które każda Kobieta powinna wykonać przynajmniej raz w roku. 

 
1. Konsultacja lekarska (lekarz internista) 

Ocena stanu zdrowia Pacjentki na podstawie wywiadu, badania lekarskiego oraz wyników 

przeprowadzonych badań diagnostycznych. Zalecenia lekarskie dotyczące dalszego postępowania. 

 
2. Konsultacja specjalistyczna (do wyboru 2 specjalistów): 

 dermatolog 

 ginekolog + badanie cytologiczne 

 okulista 

 laryngolog 

 kardiolog 

 chirurg 

 ortopeda  

 pulmonolog 

 neurolog 

 psycholog 

 
3. Badania laboratoryjne:

 morfologia ogólna z rozmazem 

 OB 

 analiza ogólna moczu 

 poziom cukru we krwi 

 cholesterol całkowity, HDL, LDL 

 próby wątrobowe: ASPAT, ALAT 

 bilirubina 

 kreatynina w surowicy 

 CRP w surowicy 

 TSH 

 
 

4. Diagnostyka: 

 Mammografia lub USG piersi (w zależności od wieku Pacjentki oraz wskazań fizjologicznych) 

 Cytologia (badanie wykonywane w przypadku wyboru konsultacji ginekologicznej z uwagi na 

procedurę realizacji badania) 

 USG tarczycy 

 RTG klatki piersiowej  

 EKG spoczynkowe 

 pomiar ciśnienia tętniczego 

 
5. 10% rabat na dodatkowe usługi świadczone przez ZOZ EPIONE (rabat jednorazowy na wymienione 

poniżej usługi, obowiązujący przez okres 12 miesięcy od daty zakupu Pakietu): 

 Tomografia komputerowa (wybrane badanie) 

 Badania USG (wybrane badanie) 

 Badanie RTG (wybrane badanie) 

 Wybrany zabieg z zakresu dermatologii estetycznej znajdujący się w ofercie DermaVIP  

 Wybrany zabieg kosmetologiczny znajdujący się w ofercie DermaVIP  

 Wybrana seria zabiegów z zakresu fizykoterapii 

 Szczepienie przeciwko grypie, WZW A, WZW B, rakowi szyjki macicy, kleszczowemu zapaleniu 

mózgu, pneumokokom (rabat dotyczy każdej szczepionki) 

 

KOSZT PAKIETU „Zdrowa Kobieta” - 500,00 zł 
 

O f e r t a  w a ż n a  n a  r o k  2 0 1 6  
 
 

 

 
Niniejszy dokument stanowi własność firmy EPIONE Sp. z o.o.. z siedzibą w Katowicach. 

Dokument został sporządzony i opublikowany w celach informacyjnych. Wszelkie kopiowanie treści dokumentu w celach komercyjnych bez zgody 

właściciela jest zabronione. 



 

R E G U L A M I N  R E A L I Z A C J I  P A K I E T U  „ Z D R O W A  K O B I E T A ”  

1. Koszt Pakietu „Zdrowa Kobieta” wynosi 500 zł.  

2. Płatność dokonywana jest gotówkowo w kasie placówek należących do ZOZ EPIONE. 

3. Zakup Pakietu „Zdrowa Kobieta” potwierdzony zostaje paragonem oraz specjalnym 

Kuponem. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. 

4. Pakiet „Zdrowa Kobieta” jest pakietem imiennym do realizacji wyłącznie przez jedną osobę 

wskazaną na Kuponie (brak możliwości przenoszenia uprawnień do Pakietu na inną osobę). 

Dane osobowe (imię, nazwisko oraz numer PESEL) osoby uprawnionej do realizacji Pakietu 

„Zdrowa Kobieta” zamieszczane są na Kuponie. 

5. Realizacja Pakietu „Zdrowa Kobieta” odbywa się na podstawie otrzymanego Kuponu oraz 

dowodu tożsamości ze zdjęciem. 

6. Czas realizacji Pakietu „Zdrowa Kobieta” wynosi 30 dni licząc od dnia zakupu,  

z wyłączeniem 10% rabatu na dodatkowe świadczenia medyczne wymienione w punkcie 5 

oferty, ważnego przez okres 12 miesięcy. 

7. Świadczenia medyczne dostępne w ramach Pakietu „Zdrowa Kobieta” realizowane są po 

uprzedniej rejestracji terminu wizyty/badania. Czas oczekiwania na konsultację lekarską 

internistyczną/specjalistyczną oraz badanie diagnostyczne wynosi do 3 dni roboczych,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Badania laboratoryjne wykonywane są bez 

oczekiwania, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 10.00, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

8. Wybór miejsca realizacji poszczególnych świadczeń medycznych wchodzących w skład 

Pakietu „Zdrowa Kobieta” dokonywany jest przez osobę uprawnioną do realizacji Pakietu,  

z uwzględnieniem poniższego wykazu. Świadczenia medyczne w ramach Pakietu „Zdrowa 

Kobieta” mogą być zrealizowane zarówno na terenie jednej jak i dwóch medycznych ZOZ 

EPIONE. 

 

RODZAJ  

ŚWIADCZENIA  

MEDYCZNEGO 

Przychodnia nr 2 

ul. Piotrowicka 68 

40-723 Katowice 

tel. (32) 204 64 58 

tel. (32) 204 64 70 

Przychodnia nr 3 

ul. Zawiszy Czarnego 7a 

40-872 Katowice 

tel. (32) 254 52 71 

(32) 254 54 74 

Konsultacja internistyczna TAK TAK 

Konsultacja dermatologiczna TAK TAK 

Konsultacja ginekologiczna TAK TAK 

Konsultacja okulistyczna TAK TAK 

Konsultacja kardiologiczna TAK NIE 

Konsultacja laryngologiczna TAK TAK 

Konsultacja chirurgiczna TAK TAK 

Konsultacja ortopedyczna TAK TAK 

Konsultacja pulmonologiczna TAK TAK 

Konsultacja psychologiczna NIE TAK 

Konsultacja neurologiczna TAK TAK 

Badania laboratoryjne TAK TAK 

Mammografia / USG piersi TAK TAK 

Cytologia TAK TAK 

USG tarczycy TAK TAK 

RTG klatki piersiowej TAK TAK 

EKG TAK TAK 

Pomiar ciśnienia tętniczego TAK TAK 

 

 
Niniejszy dokument stanowi własność firmy EPIONE Sp. z o.o.. z siedzibą w Katowicach. 
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