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Medycyna pracy
Pakiet dla pracowników
Pakiet dla rodzin
Pakiet – placówki współpracujące poza Warszawą

Medycyna pracy
Obejmuje wykonanie niezbędnych świadczeo medycznych (konsultacje lekarzy specjalistów i badania
laboratoryjne, w tym diagnostyczne) na pisemne zlecenie specjalisty Medycyny Pracy zatrudnionego
przez Zleceniodawcę. Badania wykonywane są w celu oceny zdrowia (badania wstępne, okresowe i
kontrolne pracowników). Na podstawie wyników przeprowadzonych badao orzeczenie lekarskie o
zdolności/niezdolności do pracy wystawia specjalista Medycyny Pracy zatrudniony przez
Zleceniodawcę.
Wariant realizowany wyłącznie dla pracowników; cena: 30 zł miesięcznego ryczałtu za pracownika
Powrót na początek strony

Pakiet dla pracowników
Zniżka na inne usługi
15% w Warszawie na usługi nie zawarte w wykupionym pakiecie a wykonywane w
placówkach własnych DANTEX-MED.
5% w pozostałych miastach na usługi nie zawarte w wykupionym pakiecie a wykonywane w
placówkach partnerskich
Zniżka stomatologiczna
15% zniżki na profilaktykę i stomatologię zachowawczą - Centrum DANTEX-MED w
Warszawie, ul. Nowolipie 18, tel. 636-8173 lub 636-8174
od 5% do 15% w pozostałych miastach na wszystkie zabiegi z zakresu profilaktyki i
stomatologii zachowawczej
Konsultacje lekarzy Specjalistów
Alergolog
Chirurg
Dermatolog
Endokrynolog
Ginekolog
Kardiolog
Laryngolog
Neurolog
Okulista
Ortopeda

Urolog
(nielimitowana ilośd wizyt w ciągu roku - dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania od
internisty)
Badania laboratoryjne i Inne Badania Diagnostyczne
morfologia
OB
mocz
glukoza
cholesterol
HDL
LDL
trójglicerydy
Na, K, Mg, Ca, PO4, Cl
antygen HBS
HCV
INR
APTT
odczyn Waalera-Rosego
odczyn lateksowy
ASO
amylaza
białko całkowite
kreatynina
kwas moczowy
bilirubina
transaminazy
CPK
fosfataza alkaliczna
grupa krwi i Rh
HIV
LDH
żelazo
TSH
FT4
PSA
posiew moczu
posiew (nos, ucho, oko, gardło)
mammografia
EKG spoczynkowe
Spirometria
cytologia ginekologiczna
atesty alergiczne skórne

USG jamy brzusznej
USG tarczycy
USG gruczołu krokowego
USG transwaginalne
USG sutków
USG jąder
RTG klatki piersiowej
RTG czaszki
RTG zatok
RTG kręgosłupa lędźwiowego
RTG szyjnego
RTG piersiowego
RTG stawów
(badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonywane są w przypadku prowadzenia leczenia przez
lekarzy Dantex-Med lub lekarza internisty zatrudnionego przez Zleceniodawcę i na podstawie
skierowania wystawionego przez wyżej wskazanych lekarzy).
Wariant realizowany dla pracowników; cena: 5,00 zł miesięcznego ryczałtu za pracownika
Powrót na początek strony

Pakiet dla rodzin
Opieka Lekarza Internisty
Opieka lekarza internisty - nielimitowana ilośd wizyt w ciągu roku
Zniżka na inne usługi
15% w Warszawie na usługi nie zawarte w wykupionym pakiecie a wykonywane w
placówkach własnych DANTEX-MED.
5% w pozostałych miastach na usługi nie zawarte w wykupionym pakiecie a wykonywane w
placówkach partnerskich
Zniżka stomatologiczna
15% zniżki na profilaktykę i stomatologię zachowawczą - Centrum DANTEX-MED w
Warszawie, ul. Nowolipie 18, tel. 636-8173 lub 636-8174
od 5% do 15% w pozostałych miastach na wszystkie zabiegi z zakresu profilaktyki i stomatologii
zachowawczej
Konsultacje lekarzy Specjalistów
Alergolog
Chirurg
Dermatolog
Endokrynolog

Ginekolog
Kardiolog
Laryngolog
Neurolog
Okulista
Ortopeda
Urolog
Pediatra
(nielimitowana ilośd wizyt w ciągu roku - dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania od
internisty)
Badania laboratoryjne i Inne Badania Diagnostyczne
morfologia
OB
mocz
glukoza
cholesterol
HDL
LDL
trójglicerydy
Na, K, Mg, Ca, PO4, Cl
antygen HBS
HCV
INR
APTT
odczyn Waalera-Rosego
odczyn lateksowy
ASO
amylaza
białko całkowite
kreatynina
kwas moczowy
bilirubina
transaminazy
CPK
fosfataza alkaliczna
grupa krwi i Rh
HIV
LDH
żelazo
TSH
FT4
PSA

posiew moczu
posiew (nos, ucho, oko, gardło)
mammografia
EKG spoczynkowe
Spirometria
cytologia ginekologiczna
atesty alergiczne skórne
USG jamy brzusznej
USG tarczycy
USG gruczołu krokowego
USG transwaginalne
USG sutków
USG jąder
RTG klatki piersiowej
RTG czaszki
RTG zatok
RTG kręgosłupa lędźwiowego
RTG szyjnego
RTG piersiowego
RTG stawów
(badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonywane są w przypadku prowadzenia leczenia przez
lekarzy Dantex-Med).
Wariant realizowany dla rodzin; cena: 30 zł miesięcznego ryczałtu za kazdego czlonka rodziny (współmałżonka i dzieci do 26 roku życia).
Powrót na początek strony

Pakiet – placówki współpracujące poza Warszawą
Opieka Lekarza Internisty
Opieka lekarza internisty - nielimitowana ilośd wizyt w ciągu roku

Zniżka Na Inne Usługi
5% w miastach na wszystkie usługi nie zawarte w wykupionym pakiecie a świadczone przez
placówkę medyczną

Zniżka Stomatologiczna
od 5% do 15% zniżki na profilaktykę i stomatologię zachowawczą

Konsultacje Lekarzy Specjalistów

Alergolog
Chirurg
Dermatolog
Endokrynolog
Ginekolog
Kardiolog
Laryngolog
Neurolog
Okulista
Ortopeda
Urolog
Pediatra
(nielimitowana ilośd wizyt w ciągu roku - dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania od
internisty)

Badania Laboratoryjne i Inne Badania Diagnostyczne
morfologia
OB
mocz
glukoza
cholesterol
HDL
LDL
trójglicerydy
Na, K, Mg, Ca, PO4, Cl
antygen HBS
HCV
INR
APTT
odczyn Waalera-Rosego
odczyn lateksowy
ASO
amylaza
białko całkowite
kreatynina
kwas moczowy
bilirubina
transaminazy
CPK
fosfataza alkaliczna
grupa krwi i Rh

HIV
LDH
żelazo
TSH
FT4
PSA
posiew moczu
posiew (nos, ucho, oko, gardło)
mammografia
EKG spoczynkowe
Spirometria
cytologia ginekologiczna
atesty alergiczne skórne
USG jamy brzusznej
USG tarczycy
USG gruczołu krokowego
USG transwaginalne
USG sutków
USG jąder
RTG klatki piersiowej
RTG czaszki
RTG zatok
RTG kręgosłupa lędźwiowego
RTG szyjnego
RTG piersiowego
RTG stawów
(badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonywane są w przypadku prowadzenia leczenia przez
lekarzy Dantex-Med).
Powrót na początek strony

