Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
COI-ZAK.262.29.2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Nazwa zamówienia: świadczenie usług medycznych w postaci prywatnej opieki medycznej
w formie pakietów oraz usług z zakresu medycyny pracy.

II.

Kod CPV:
85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej;
85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia;
85121000-3 - Usługi medyczne;
85140000-2 – Różne usługi w dziedzinie zdrowia;
85147000-1 – Usługi zdrowotne świadczone dla firm.

III.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu Medycyny Pracy oraz
z zakresu dodatkowej opieki medycznej dla Pracowników Zamawiającego i Członków ich
rodzin.
2. Zamówienie z zakresu Medycyny Pracy wynika z obowiązku Zamawiającego jako pracodawcy
i ma na celu zapewnienie Pracownikom dostępu do usług w zakresie Medycyny Pracy
(w szczególności profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie
z art. 229 Kodeksu Pracy).
3. Zamówienie z zakresu dodatkowej opieki medycznej w formie pakietów wynika z potrzeb COI
jako pracodawcy.

IV.

Definicje:
1. Medycyna pracy - usługi medyczne dotyczące Medycyny pracy będą świadczone przez
Wykonawcę zgodnie z zakresem określonym:
a. w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 917 ze zm.),
b. w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz.
1155 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, w szczególności
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie Pracy (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 2067).
2. Członek rodziny – Współmałżonek, Partner Życiowy, Dziecko/Dzieci lub Osoba pozostająca
na wyłącznym utrzymaniu Pracownika.
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3. Pracownik - osoba zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę,
mianowania, wyboru, powołania, spółdzielczej umowy o pracę.
4. Współmałżonek - osoba pozostająca z Pracownikiem w związku małżeńskim.
5. Partner życiowy – osoba prowadząca z Pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe,
niepozostająca z Pracownikiem w związku małżeńskim, niepozostająca w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa, ani przysposobienia. Wskazanie partnera następuje przez
pisemne oświadczenie posiadacza pakietu w momencie jego przystępowania do programu
prywatnej opieki medycznej (na druku deklaracji przystąpienia, zmiany lub innym wskazanym
przez Wykonawcę formularzu).
6. Dziecko/Dzieci – dziecko/dzieci własne Pracownika, Współmałżonka albo jego Partnera
życiowego, a także dzieci przez nich przysposobione – od pierwszego dnia życia do
ukończenia przez nie 26 roku życia.
7. Pakiet pracowniczy – pakiet, w ramach którego opieką medyczną Wykonawcy objęty jest
wyłącznie Pracownik.
8. Pakiet pracowniczy + 1 – Pakiet w ramach którego opieką medyczną Wykonawcy objęty jest
Pracownik oraz jedna osoba (Współmałżonek, Partner Życiowy, Dziecko lub Osoba
pozostająca na wyłącznym utrzymaniu Pracownika).
9. Pakiet rodzinny - Pakiet w ramach którego opieką medyczną Wykonawcy objęty jest
Pracownik, Współmałżonek lub Partner Życiowy, Dziecko/Dzieci (bez względu na ich ilość)
oraz Osoba pozostająca na wyłącznym utrzymaniu Pracownika.
10. Osoba pozostająca na wyłącznym utrzymaniu Pracownika – to osoba z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności, pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym i na
wyłącznym utrzymaniu Pracownika (wskazuje pracownik na podstawie oświadczenia).
V.

Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z zakresu Medycyny Pracy w co najmniej
następujących miastach: Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Lublin, Łódź, Katowice, Poznań, Rzeszów,
Warszawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się, zapewnić wykonywanie usług medycznych wchodzących
w skład pakietów na terenie całej Polski. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia co najmniej 1 placówki w każdym mieście, w którym Zamawiający posiada swoje
lokalizacje, tj. Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Lublin, Łódź, Katowice, Poznań, Rzeszów, wyjątek
stanowi Warszawa, gdzie Wykonawca zobowiązuje się posiadać co najmniej 8 placówek,
w tym co najmniej jedna placówka musi znajdować się w promieniu 5 km od siedziby
Zamawiającego.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań i konsultacji
wynikających z zakresu medycyny pracy (wstępnych i okresowych) w ciągu 4 dni w jednej
placówce. W przypadku osób po długotrwałej nieobecności spowodowanej zwolnieniem
lekarskim (powyżej 30 dni), Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania kontrolne w dniu
zgłoszenia się pracownika Zamawiającego do placówki Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim osobom zgłoszonym przez
Zamawiającego do pakietów medycznych konsultacji u lekarza Internisty (chorób
wewnętrznych), lekarza medycyny rodzinnej, lekarza pediatry, lekarza chirurga ogólnego
oraz lekarza ortopedy w ciągu 2 dni od zgłoszenia takiej potrzeby (z wyłączeniem niedziel
i świąt). Wyjątek stanowi sytuacja, w której właściciel pakietu wskazuje wybranego przez
siebie lekarza – w takim wypadku termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
wiąże Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim osobom zgłoszonym przez
Zamawiającego do pakietów medycznych konsultacji u lekarzy specjalistów dostępnych
w ramach poszczególnych pakietów nie wymienionych w punkcie 4 w następujących trybach:
1) Tryb planowy – 7 dni kalendarzowych (bez skierowania);
2) Tryb pilny – do 72 godzin (ze skierowaniem od lekarza);
3) Tryb CITO – do 24 godzin (ze skierowaniem od lekarza).
Wyjątek stanowi sytuacja, w której właściciel pakietu wskazuje wybranego przez siebie
lekarza.
6. Wykonawca udostępni wszystkim posiadaczom pakietów telefoniczną infolinię medyczną
oraz serwis online, poprzez które będą mieli możliwość umawiania terminów wizyt lekarskich
oraz wszelkich badań dostępnych w zakresie wykupionego przez siebie pakietu medycznego.
Pracownik dostawać będzie każdorazowo za pomocą sms potwierdzenie terminu, godziny,
nazwy i adresu placówki lub w przypadku badań – potwierdzenie terminu, godziny, nazwy
i adresu placówki oraz nazwy badania, jakie ma być wykonane.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że każda z osób zgłoszona przez Zamawiającego będzie miała
możliwość korzystania z usług wynikających z wybranego wariantu (pakietu) we wszystkich
placówkach Wykonawcy oraz we wszystkich placówkach współpracujących z Wykonawcą.
8. Wykonawca zobowiązuje się akceptować skierowania na badania wystawiane przez lekarza
spoza sieci placówek udostępnionych przez Wykonawcę do świadczenia usług.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że przystępowanie do programu następować będzie bez oceny
ryzyka medycznego, co oznacza, że Wykonawca nie uzależnia możliwości wykupienia pakietu
oraz realizacji świadczeń od stanu zdrowia osoby zgłoszonej przez Zamawiającego z przed
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okresu przystąpienia do pakietu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do braku karencji na
usługi objęte pakietami.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że opieką medyczną zostaną objęci Pracownicy bez względu na
wiek i będą jej podlegać aż do momentu zakończenia stosunku pracy łączącego Pracownika
z Zamawiającym albo wygaśnięcia umowy zawartej po udzieleniu niniejszego zamówienia w pełnym zakresie opieki medycznej określonym w tabeli 1 OPZ w ramach deklarowanego
pakietu (Wariant I, Wariant II lub Wariant III). Współmałżonkowie lub Partnerzy życiowi mogą
przystąpić do opieki medycznej na warunkach określonych w OPZ do ukończenia przez nich
80. roku życia.
11. Wykonawca przyjmie zgłoszenia do programu także osoby przebywające na zwolnieniach
lekarskich, urlopach macierzyńskich lub ojcowskich oraz urlopach wychowawczych.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie każdorazowo informował o wysokości dodatkowych
opłat za usługi, które nie wchodzą w zakres wybranego wariantu (pakietu) na etapie
umawiania wizyty.
13. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć wszystkie usługi zgodnie z zakresami podanymi
w punkcie VI i VII OPZ.
VI.

Inne wymagania Zamawiającego
1. Świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i inny
posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w celu realizacji świadczeń wynikających
z Umowy.
2. Gabinety, w których będą wykonywane usługi medyczne muszą spełniać standardy określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595).
3. Aparatura i sprzęt muszą spełniać wszystkie wymogi (posiadać atesty i certyfikaty), niezbędne
do należytego wykonywania usług medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.).
4. Zamawiający wymaga, żeby faktury wystawiane były oddzielnie na zakres Medycyny Pracy
oraz zakres pakietów (Wariantów) opieki medycznej.
5. Zamawiający ponosi koszty medycyny pracy oraz pakietu w Wariancie I, który zostanie
przyznany danemu Pracownikowi.
6. Płatności za wykonane usługi dokonywane będą w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
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7. Lista pracowników i innych osób, uprawnionych do objęcia świadczeniem usług medycznych,
zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy i będzie aktualizowana przez Zamawiającego
przez cały czas trwania Umowy
8. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca raz na kwartał przekazał Zamawiającemu raporty
dotyczące wykorzystania pakietów opieki medycznej – treść i zakres Zamawiający uzgodni
z wybranym Wykonawcą.

VII.

Zakres usług - Medycyna Pracy
1. Zamawiający wymaga żeby wszyscy pracownicy Zamawiającego lub kandydaci do pracy
zostali objęci profilaktycznymi usługami medycznymi z Zakresu Medycyny Pracy. Z usług
Medycyny pracy korzystać będą tylko Pracownicy lub kandydaci do pracy na podstawie
skierowania na badania wydanego przez Zamawiającego.
2. Usługa powinna być prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1175 z późn. zm.) i powinna obejmować badania:
wstępne, okresowe i kontrolne.
3. Usługa powinna zawierać pełny zakres obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie,
wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy,
na które kieruje pracodawca wydając skierowanie. W zakres badań powinny wchodzić m.in.:
1) konsultacje Lekarza Medycyny Pracy i wydanie orzeczenia o zdolności do pracy na
danym stanowisku (badania wstępne, okresowe i kontrolne);
2) konsultacje specjalistów niezbędne do orzecznictwa o zdolności do pracy na danym
stanowisku;
3) badania laboratoryjne i diagnostyczne niezbędne dla orzecznictwa o zdolności do
pracy na stanowisku;
4) badania do celów sanitarno-epidemiologicznych;
5) badanie kierowców zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.), ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 250 z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 937);
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6) inne profilaktyczne świadczenia zdrowotne tj. konsultacje specjalistyczne i badania
laboratoryjne wynikające z Kodeksu Pracy i innych ustaw, rozporządzeń, itp.
7) inne badania, które nie zostały przewidziane w OPZ zostaną przeprowadzone przez
Wykonawcę bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego, jeżeli będą
niezbędne do procesu orzecznictwa, a o ich konieczności zdecyduje lekarz medycyny
pracy Wykonawcy.
4. Profilaktyka medyczna w ramach Medycyny Pracy powinna obejmować również:
1) programy promocji zdrowia;
2) poradnictwo z zakresu organizacji i psychologii pracy;
3) wykonywanie szczepień ochronnych;
4) poradnictwo w zakresie patologii zawodowych;
5) poradnictwo dla osób chorych na choroby zawodowe lub choroby związane
z wykonywaną pracą;
6) prowadzenie analizy – monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do
grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach
przekroczenia normatywów higienicznych;
7) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną
patologią zawodową;
8) udział lekarza medycyny pracy Wykonawcy w posiedzeniach komisji BHP
Zamawiającego;
9) udział lekarza medycyny pracy Wykonawcy podczas dokonywania Oceny Ryzyka
Zawodowego (rozpoznanie i ocena czynników występujących w środowisku pracy).
5. Wykonawca zapewni możliwość wykonania badań medycyny pracy we wszystkich
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z pkt. V ppkt. 1 OPZ.
6. Terminy wykonywania badań zgodnie z pkt. V ppkt. 3 OPZ.
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów w związku z prowadzeniem
profilaktycznych badań z zakresu medycyny pracy (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).
8. Wykonawca zapewni wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób
zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.
9. Wykonawca zapewni prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza
występowania i przyczyn chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na swój koszt szczepień ochronnych niezbędnych
do wykonywania pracy na terenie RP.
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VIII.

Zakres usług – pakiety opieki medycznej: WARIANT I, WARIANT II I WARIANT III

Lp.
1

Wariant I

Wariant III

POGOTOWIE

POGOTOWIE

POGOTOWIE

Usługi pogotowia ratunkowego,
zapewnione 24h / 7 dni w tygodniu w
lokalizacjach, w których Wykonawca
świadczy te usługi. W pozostałych
lokalizacjach zapewnienie możliwości
wezwania karetki jednostki
współpracującej lub karetki systemu
PRM.

Usługi pogotowia ratunkowego,
zapewnione 24h / 7 dni w tygodniu w
lokalizacjach, w których Wykonawca
świadczy te usługi. W pozostałych
lokalizacjach zapewnienie możliwości
wezwania karetki jednostki
współpracującej lub karetki systemu
PRM

Usługi pogotowia ratunkowego,
zapewnione 24h / 7 dni w tygodniu w
lokalizacjach, w których Wykonawca
świadczy te usługi. W pozostałych
lokalizacjach zapewnienie możliwości
wezwania karetki jednostki
współpracującej lub karetki systemu
PRM

Możliwość wezwania do zakładu pracy

Możliwość wezwania do zakładu pracy
oraz innej lokalizacji

Możliwość wezwania do zakładu pracy
oraz innej lokalizacji

Limit interwencji 1 raz w roku

Bez limitu interwencji
WIZYTY DOMOWE

Bez limitu interwencji
WIZYTY DOMOWE

Zapewnienie całodobowej realizacji
domowych wizyt lekarzy:
1. internisty,
2. pediatry
3. lekarza medycyny rodzinnej.
Wizyty domowe realizowane będą ze
wskazań medycznych.

Zapewnienie całodobowej realizacji
domowych wizyt lekarzy:
1. internisty,
2. pediatry
3. lekarza medycyny rodzinnej.
Wizyty domowe realizowane będą ze
wskazań medycznych.

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA/nielimitowany dostęp

Wizyty domowe świadczone w
lokalizacjach, w których Wykonawca
świadczy te usługi.
PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA/nielimitowany dostęp

Wizyty domowe świadczone w
lokalizacjach, w których Wykonawca
świadczy te usługi.
PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA/nielimitowany dostęp

Pacjenci będą mieli możliwość
korzystania z konsultacji lekarzy
prowadzących, za które w WARIANCIE I
uważa się co najmniej:
a) internistę,
b) pediatrę,
c) specjalistę medycyny
rodzinnej,
d) ginekologa
e) okulistę.

Pacjenci będą mieli możliwość
korzystania z konsultacji lekarzy
prowadzących, za które w WARIANCIE II
uważa się co najmniej:
a) internistę,
b) pediatrę,
c) specjalistę medycyny
rodzinnej,
d) ginekologa
e) okulistę.

Pacjenci będą mieli możliwość
korzystania z konsultacji lekarzy
prowadzących, za które w WARIANCIE
III uważa się co najmniej:
a) internistę,
b) pediatrę,
c) specjalistę medycyny
rodzinnej,
d) ginekologa
e) okulistę.

Profilaktyka będzie polegała na
regularnych wizytach u lekarza
prowadzącego, który na podstawie

Profilaktyka będzie polegała na
regularnych wizytach u lekarza
prowadzącego, który na podstawie

Profilaktyka będzie polegała na
regularnych wizytach u lekarza
prowadzącego, który na podstawie

2

3

Wariant II
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4

wywiadu rodzinnego, stylu życia,
rodzaju wykonywanej pracy oraz innych
uwarunkowań będzie mógł ocenić
możliwość wystąpienia zagrożeń
zdrowotnych i ewentualnie skieruje
pacjenta na odpowiednie badania
diagnostyczne.

wywiadu rodzinnego, stylu życia,
rodzaju wykonywanej pracy oraz innych
uwarunkowań będzie mógł ocenić
możliwość wystąpienia zagrożeń
zdrowotnych i ewentualnie skieruje
pacjenta na odpowiednie badania
diagnostyczne.

wywiadu rodzinnego, stylu życia,
rodzaju wykonywanej pracy oraz innych
uwarunkowań będzie mógł ocenić
możliwość wystąpienia zagrożeń
zdrowotnych i ewentualnie skieruje
pacjenta na odpowiednie badania
diagnostyczne.

Raz w roku bez skierowania, pacjent
będzie mógł wykonać co najmniej
następujące badania:
1. glukoza (na czczo),
2. cholesterol całkowity,
3. badanie ogólne moczu,
4. morfologię z rozmazem
automatycznym.
KONSULTACJE LEKARZY
SPECJALISTÓW/ nielimitowany dostęp

Raz w roku bez skierowania, pacjent
będzie mógł wykonać co najmniej
następujące badania:
1. glukoza (na czczo),
2. cholesterol całkowity,
3. badanie ogólne moczu,
4. morfologię z rozmazem
automatycznym.
KONSULTACJE LEKARZY
SPECJALISTÓW/ nielimitowany dostęp

Raz w roku bez skierowania, pacjent
będzie mógł wykonać co najmniej
następujące badania:
1. glukoza (na czczo),
2. cholesterol całkowity,
3. badanie ogólne moczu,
4. morfologię z rozmazem
automatycznym.
KONSULTACJE LEKARZY
SPECJALISTÓW/nielimitowany dostęp

Konsultacje specjalistyczne u lekarzy
specjalistów, bez konieczności uzyskania
skierowań zarówno w przypadku
specjalności dla dorosłych jak i dzieci,
mają obejmować
a) wywiad
b) badanie przedmiotowe,
c) skierowanie na badania
diagnostyczne
d) postawienie diagnozy
e) leczenie
f) wskazania do dalszego leczenia
specjalistycznego.

Konsultacje specjalistyczne u lekarzy
specjalistów, bez konieczności uzyskania
skierowań zarówno w przypadku
specjalności dla dorosłych jak i dzieci,
mają obejmować
a) wywiad
b) badanie przedmiotowe,
c) skierowanie na badania
diagnostyczne
d) postawienie diagnozy
e) leczenie
f) wskazania do dalszego leczenia
specjalistycznego.

Konsultacje specjalistyczne u lekarzy
specjalistów, bez konieczności uzyskania
skierowań zarówno w przypadku
specjalności dla dorosłych jak i dzieci,
mają obejmować:
a) wywiad
b) badanie przedmiotowe,
c) skierowanie na badania
diagnostyczne
d) postawienie diagnozy
e) leczenie
f) wskazania do dalszego leczenia
specjalistycznego.

Pakiet ma obejmować konsultacje co
najmniej następujących lekarzy:
a) alergolog,
b) dermatolog,
c) ginekolog,
d) internista,
e) kardiolog,
f) laryngolog,
g) lekarz medycyny rodzinnej,
h) neurolog,
i) okulista,
j) ortopeda,
k) urolog.

Pakiet ma obejmować konsultacje co
najmniej następujących lekarzy:
a) alergolog,
b) chirurg ogólny,
c) dermatolog,
d) diabetolog,
e) dietetyk,
f) endokrynolog,
g) gastrolog,
h) ginekolog,
i) hematolog,
j) internista,
k) kardiolog,
l) laryngolog,
m) lekarz medycyny rodzinnej,
n) nefrolog,
o) neurolog,

Pakiet ma obejmować konsultacje co
najmniej następujących lekarzy:
a) alergolog,
b) anestezjolog,
c) audiolog,
d) chirurg naczyniowy,
e) chirurg ogólny,
f) chirurg onkolog,
g) chirurg plastyk,
h) dermatolog,
i) diabetolog,
j) dietetyk,
k) endokrynolog,
l) foniatra,
m) gastrolog,
n) ginekolog,
o) hepatolog,

Pacjent powinien mieć możliwość
odbycia konsultacji profesorskiej w
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zakresie powyższych specjalności na
podstawie skierowania od lekarza.

p)
q)
r)
s)
t)
u)

okulista,
onkolog,
ortopeda,
pediatra,
reumatolog,
urolog.

Pacjent powinien mieć możliwość
odbycia konsultacji profesorskiej w
zakresie powyższych specjalności na
podstawie skierowania od lekarza.

5

6

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)

internista,
kardiolog,
laryngolog,
lekarz medycyny rodzinnej,
lekarz medycyny sportowej,
nefrolog,
neurochirurg,
neurolog,
okulista,
onkolog,
ortopeda,
pediatra,
proktolog,
psychiatra,
psycholog,
pulmonolog,
reumatolog,
urolog.

PROWADZENIE CIĄŻY

PROWADZENIE CIĄŻY

Pacjent powinien mieć możliwość
odbycia konsultacji profesorskiej w
zakresie powyższych specjalności na
podstawie skierowania od lekarza.
PROWADZENIE CIĄŻY

Wszystkie badania i konsultacje
powinny być wykonywane zgodnie ze
schematem prowadzenia ciąży
prawidłowej zalecanej przez Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne.

Wszystkie badania i konsultacje
powinny być wykonywane zgodnie ze
schematem prowadzenia ciąży
prawidłowej zalecanej przez Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne.

Wszystkie badania i konsultacje
powinny być wykonywane zgodnie ze
schematem prowadzenia ciąży
prawidłowej zalecanej przez Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne.

W ramach abonamentu pacjentka
będzie posiadała dostęp do bezpłatnych
konsultacji, badań USG oraz badań
laboratoryjnych zawartych w pakiecie
WARIANT I
ZABIEGI AMBULATORYJNE

W ramach abonamentu pacjentka
będzie posiadała dostęp do bezpłatnych
konsultacji, badań USG oraz badań
laboratoryjnych zawartych w pakiecie
WARIANT II
ZABIEGI AMBULATORYJNE

W ramach abonamentu pacjentka
będzie posiadała dostęp do bezpłatnych
konsultacji, badań USG oraz badań
laboratoryjnych zawartych w pakiecie
WARIANT III
ZABIEGI AMBULATORYJNE

Zakres usług wykonywanych przez
lekarza lub pielęgniarkę powinien
obejmować co najmniej:

Zakres usług wykonywanych przez
lekarza lub pielęgniarkę powinien
obejmować co najmniej:

Zakres usług wykonywanych przez
lekarza lub pielęgniarkę powinien
obejmować co najmniej:

1. Alergologia:
a) immunoterapia – seria iniekcji
odczulających (z lekiem
pacjenta);

1. Alergologia:
a) immunoterapia – seria iniekcji
odczulających (bez leku
pacjenta);

1. Alergologia:
a) immunoterapia – seria iniekcji
odczulających (bez leku
pacjenta);

2. Chirurgia:
a) cewnikowanie pęcherza
moczowego,

2. Chirurgia:
a) cewnikowanie pęcherza
moczowego,

2. Chirurgia:
a) odklejenie napletka,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

chirurgiczne opatrzenie rany,
nacięcie ropnia,
nacięcie żylaków odbytu,
szycie rany,
paznokieć wrastający,
pobranie wycinków,
usunięcie cewnika,
usunięcie kleszcza,
usunięcie paznokcia,
zdjęcie szwów po operacji,
zmiana opatrunku po operacji;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

chirurgiczne opatrzenie rany,
nacięcie ropnia,
nacięcie żylaków odbytu,
szycie rany,
paznokieć wrastający,
pobranie wycinków,
usunięcie cewnika,
usunięcie kleszcza,
usunięcie paznokcia,
zdjęcie szwów po operacji,
zmiana opatrunku po operacji;

b) cewnikowanie pęcherza
moczowego,
c) chirurgiczne opatrzenie rany,
d) nacięcie ropnia,
e) nacięcie żylaków odbytu,
f) szycie rany,
g) paznokieć wrastający,
h) pobranie wycinków,
i) usunięcie cewnika,
j) usunięcie kleszcza,
k) usunięcie paznokcia,
l) zdjęcie szwów po operacji,
m) zmiana opatrunku po operacji,
n) przecięcie wędzidełka,
o) rozklejenie warg sromowych;

3. Dermatologia:
a) biopsja diagnostyczna,
b) usunięcie kleszcz

3. Dermatologia:
a) biopsja diagnostyczna,
b) usunięcie kleszcza,
c) standardowa dermatoskopia;

3. Dermatologia:
a) łyżeczkowanie brodawek,
b) usuwanie zmian wirusowych
(elektrokoag., krioterapia),
c) biopsja diagnostyczna,
d) usunięcie kleszcza,
e) standardowa dermatoskopia.

4. Ginekologia:
a) pobranie cytologii z szyjki
macicy;

4. Ginekologia:
a) elektrokoagulacja
ginekologiczna,
b) krioterapia nadżerek,
c) pobranie cytologii z szyjki
macicy;

4. Ginekologia:
a) elektrokoagulacja
ginekologiczna,
b) krioterapia nadżerek,
c) pobranie cytologii z szyjki
macicy,
d) założenie/wymiana/usunięcie
wkładki antykoncepcyjnej (bez
kosztu wkładki);

5. Laryngologia:
a) badanie trąbek słuchowych,
b) nacięcie ropnia,
c) paracenteza (przebicie błony
bębenkowej),
d) płukanie uszu,
e) proste opatrunki laryngologiczne,
f) przedmuchiwanie i kateteryzacja
trąbek usznych,
g) usunięcie ciała obcego z gardła,
h) usunięcie ciała obcego z nosa,
i) usunięcie ciała obcego z ucha,
j) usunięcie przedniej tamponady
nosa,
k) założenie przedniej tamponady
nosa,

5. Laryngologia:
a) badanie trąbek słuchowych,
b) elektrokoagulacja naczyń
przegrody nosa;
c) krwawienie z nosa leczone
plazmą argonową metodą Celon
(ablacja błony śluzowej nosa),
d) krwawienie z nosa leczone
plazmą argonową,
e) nacięcie ropnia,
f) paracenteza (przebicie błony
bębenkowej),
g) płukanie uszu,
h) przedmuchiwanie i kateteryzacja
trąbek usznych,
i) usunięcie ciała obcego z gardła,

5. Laryngologia:
a) badanie trąbek słuchowych
b) elektrokoagulacja naczyń
przegrody nosa
c) krwawienie z nosa leczone
plazmą argonową metodą Celon
(ablacja błony śluzowej nosa),
d) krwawienie z nosa leczone
plazmą argonową,
e) nacięcie ropnia,
f) paracenteza (przebicie błony
bębenkowej),
g) płukanie uszu,
h) przedmuchiwanie i
kateteryzacja trąbek usznych,
i) usunięcie ciała obcego z gardła,
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j)
k)
l)

usunięcie ciała obcego z nosa,
usunięcie ciała obcego z ucha,
usunięcie przedniej tamponady
nosa,
m) założenie przedniej tamponady
nosa,

j)
k)
l)

usunięcie ciała obcego z nosa,
usunięcie ciała obcego z ucha,
usunięcie przedniej tamponady
nosa,
m) założenie przedniej tamponady
nosa,

6. Okulistyka:
a) usunięcie ciała obcego z
rogówki,
b) dobieranie soczewek
kontaktowych,
c) dobór szkieł korekcyjnych,
d) podanie leku do worka
spojówkowego;
e) iniekcja podspojówkowa;

6. Okulistyka:
a) usunięcie ciała obcego z
rogówki,
b) dobieranie soczewek
kontaktowych,
c) dobór szkieł korekcyjnych,
d) podanie leku do worka
spojówkowego;
e) iniekcja podspojówkowa;

6. Okulistyka:
a) usunięcie ciała obcego z rogówki,
b) dobieranie soczewek
kontaktowych,
c) dobór szkieł korekcyjnych,
d) podanie leku do worka
e) spojówkowego;
f) iniekcja podspojówkowa,
g) usunięcie gradówki,
h) usunięcie kępek żółtych;

7. Ortopedia:
a) iniekcja dostawowa z lekiem
(Diprophos/Depo-Medrol);
b) iniekcja do stawu biodrowego;
c) nastawienie złamania,
zwichnięcia,
d) opaska unieruchamiająca (gips
plastikowy),
e) opaska unieruchamiająca (gips
zwykły),
f) opatrunki,
g) punkcja,
h) paznokieć wrastający,
i) szycie rany powierzchniowej
kończyn,
j) założenie unieruchomienia,
k) zdjęcie unieruchomienia

7. Ortopedia:
a) iniekcja dostawowa z lekiem
(Diprophos/Depo-Medrol);
b) iniekcja do stawu biodrowego;
c) nastawienie złamania,
zwichnięcia,
d) opaska unieruchamiająca (gips
plastikowy),
e) opaska unieruchamiająca (gips
zwykły),
f) opatrunki,
g) punkcja,
h) paznokieć wrastający,
i) szycie rany powierzchniowej
kończyn,
j) założenie unieruchomienia,
k) zdjęcie unieruchomienia;

7. Ortopedia:
a) iniekcja dostawowa z lekiem
(Diprophos/Depo-Medrol);
b) iniekcja do stawu biodrowego;
c) nastawienie złamania,
zwichnięcia,
d) opaska unieruchamiająca (gips
plastikowy),
e) opaska unieruchamiająca (gips
zwykły),
f) opatrunki,
g) punkcja,
h) paznokieć wrastający,
i) szycie rany powierzchniowej
kończyn,
j) założenie unieruchomienia,
k) zdjęcie unieruchomienia;

8. Urologia:
a) cewnikowanie pęcherza
moczowego,
b) usunięcie cewnika;

8. Urologia:
a) cewnikowanie pęcherza
moczowego,
b) usunięcie cewnika;

8. Urologia:
a) cewnikowanie pęcherza
moczowego,
b) usunięcie cewnika;

9. Reumatologia:
a) iniekcja dostawowa bez kosztu
leku;

9. Reumatologia:
a) iniekcja dostawowa bez kosztu
leku;

9. Gabinet zabiegowy:
10. Gabinet zabiegowy:
a) dożylny wlew kroplowy,
a) dożylny wlew kroplowy,
b) kroplówka w sytuacji doraźnej,
b) kroplówka w sytuacji doraźnej,
c) iniekcje (domięśniowe, dożylne,
c) iniekcje (domięśniowe, dożylne,
podskórne, śródskórne),
podskórne, śródskórne),

10. Gabinet zabiegowy:
a) dożylny wlew kroplowy,
b) kroplówka w sytuacji doraźnej,
c) iniekcje (domięśniowe, dożylne,
podskórne, śródskórne),
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

7

inhalacje,
opatrunki,
zdjęcie szwów,
wykonanie szczepienia,
pomiar ciśnienia,
pomiar wzrostu i wagi.

d)
e)
f)
g)
h)
i)

inhalacje,
opatrunki,
zdjęcie szwów,
wykonanie szczepienia,
pomiar ciśnienia,
pomiar wzrostu i wagi.

d) inhalacje,
e) opatrunki,
f) zdjęcie szwów,
g) wykonanie szczepienia,
h) pomiar ciśnienia,
i) pomiar wzrostu i wagi.

Użycie do ww. zabiegów materiałów lub
środków medycznych takich jak:
bandaże, gips tradycyjny, gips
plastikowy, opatrunki, wenflony,
strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i
nici chirurgiczne powinny być dla
pacjenta bezpłatne.
BADANIA LABOLATORYJNE

Użycie do ww. zabiegów materiałów
lub środków medycznych takich jak:
bandaże, gips tradycyjny, gips
plastikowy, opatrunki, wenflony,
strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i
nici chirurgiczne powinny być dla
pacjenta bezpłatne.
BADANIA LABOLATORYJNE

Użycie do ww. zabiegów materiałów lub
środków medycznych takich jak:
bandaże, gips tradycyjny, gips
plastikowy, opatrunki, wenflon,
strzykawki, waciki, plastry, igły, szwy i
nici chirurgiczne powinny być dla
pacjenta bezpłatne.
BADANIA LABOLATROYJNE

W ramach abonamentu na podstawie
skierowania wykonywane będą co
najmniej:

W ramach abonamentu na podstawie
skierowania wykonywane będą co
najmniej:

W ramach abonamentu na podstawie
skierowania wykonywane będą co
najmniej:

1.

Hematologia i koagulologia:
a) Morfologia z rozmazem
automatycznym,
b) Morfologia z rozmazem
ręcznym,
c) Odczyn Biernackiego,
d) Oznaczanie odsetka
retikulocytów,
e) Płytki krwi,
f) Czas kaolinowo-kefalinowy
(APTT),
g) Czas protrombinowy (PT) /
wskaźnik Quicka, INR/,
h) Fibrynogen,
i) Ilościowe oznaczenie
antytrombiny III;

1. Hematologia i koagulologia:
a) Morfologia z rozmazem
automatycznym,
b) Morfologia z rozmazem
ręcznym,
c) Odczyn Biernackiego,
d) Oznaczanie odsetka
retikulocytów,
e) Płytki krwi,
f) Czas kaolinowo-kefalinowy
(APTT),
g) Czas protrombinowy (PT) /
wskaźnik Quicka, INR/,
h) Czas trombinowy (TT) w osoczu,
i) Fibrynogen,
j) D-Dimery,
k) Ilościowe oznaczenie
antytrombiny III;

1. Hematologia i koagulologia:
a) Morfologia z rozmazem
automatycznym,
b) Morfologia z rozmazem
ręcznym,
c) Odczyn Biernackiego,
d) Oznaczanie odsetka
retikulocytów,
e) Płytki krwi,
f) Czas kaolinowo-kefalinowy
(APTT),
g) Czas protrombinowy (PT) /
wskaźnik Quicka, INR/,
h) Czas trombinowy (TT) w osoczu,
i) Fibrynogen,
j) D-Dimery,
k) Ilościowe oznaczenie
antytrombiny III;

2.

Analityka:
a) Badanie ogólne moczu,
b) Białko w dobowej zbiórce
moczu,
c) Glukoza w moczu,
d) Liczba Addisa,
e) Badanie ogólne kału;

2.

Analityka:
a) Badanie ogólne moczu,
b) Białko w dobowej zbiórce
moczu,
c) Glukoza w moczu,
d) Liczba Addisa,
e) Test ciążowy,
f) Białko Benca-Jonesa,
g) Kamień moczowy – analiza
składu,
h) Osmolalność w moczu,

2.

Analityka:
a) Badanie ogólne moczu,
b) Białko w dobowej zbiórce
moczu,
c) Glukoza w moczu,
d) Liczba Addisa,
e) Test ciążowy,
f) Białko Benca-Jonesa,
g) Kamień moczowy – analiza
składu,
h) Osmolalność w moczu,
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3.

Bakteriologia:
a) Górne drogi oddechowe
gardło,
b) migdałki,
c) tlenowo,
d) mocz-posiew

3.

i)
j)

Osmolalność w surowicy,
Badanie kału w kierunku
pasożytów (jedno oznacz.),
k) Lamblie w kale metodą
enzymatyczną ELISA,
l) Wykrywanie krwi utajonej w
kale (met. Immunochemiczną),
m) Badanie ogólne kału,
n) Stężenie ALA (kwas deltaaminolewulinowy) w moczu;

i)
j)

Osmolalność w surowicy,
Badanie kału w kierunku
pasożytów (jedno oznacz.),
k) Lamblie w kale metodą
enzymatyczną ELISA,
l) Wykrywanie krwi utajonej w
kale (met. Immunochemiczną),
m) Badanie ogólne kału,
n) Stężenie ALA (kwas deltaaminolewulinowy) w moczu;

Bakteriologia:
3.
a) Górne drogi oddechowe gardło,
b) migdałki – tlenowo,
c) Nos - posiew tlenowy,
d) Nos - posiew wymazu w
kierunku S. aureus,
e) Jama ustna - posiew z wymazu
- tlenowo + grzyby,
f) Jama ustna - posiew z wymazu
– beztlenowo,
g) Ucho (przewód słuchowy zew.)
- posiew wymazu tlenowo +
grzyby,
h) Ucho środkowe - posiew
materiału tlenowo + grzyby,
i) Chlamydia pneumoniae
antygen - z wymazu,
j) Dolne drogi oddechowe
(plwocina) – tlenowo,
k) TBC - preparat / plwocina +
posiew met. Konwencjonalna,
l) Oko - posiew wymazu tlenowo,
m) Oko - posiew wymazu
beztlenowo,
n) Zmiana trądzikowa tlenowo i
beztlenowo,
o) Zmiany skórne- posiew /
tlenowo + grzyby,
p) Rana powierzchowna - posiew
wymazu tlenowo,
q) Rana głęboka - posiew wymazu
tlenowo + beztlenowo,
r) Tkanki / wydzieliny / bioptaty posiew tlenowo + beztlenowo,
s) Wydzielina ropa - posiew
tlenowo + bakterie,
t) Dermatofity,

Bakteriologia:
a) Górne drogi oddechowe gardło,
b) Migdałki – tlenowo,
c) Nos - posiew tlenowy,
d) Nos - posiew w kierunku S.
aureus,
e) Jama ustna - posiew z wymazu tlenowo + grzyby,
f) Jama ustna - posiew z wymazu
– beztlenowo,
g) Ucho (przewód słuchowy zew.)
- posiew wymazu tlenowo +
grzyby,
h) Ucho środkowe - posiew
materiału tlenowo + grzyby,
i) Chlamydia pneumoniae
antygen - z wymazu,
j) Dolne drogi oddechowe
(plwocina) – tlenowo,
k) TBC - preparat / plwocina +
posiew met. konwencjonalna,
l) Oko - posiew wymazu tlenowo,
m) Oko - posiew wymazu
beztlenowo,
n) Zmiana trądzikowa tlenowo i
beztlenowo,
o) Zmiany skórne- posiew /
tlenowo + grzyby,
p) Rana powierzchowna - posiew
wymazu tlenowo,
q) Rana głęboka - posiew wymazu
tlenowo + beztlenowo,
r) Tkanki / wydzieliny / bioptaty posiew tlenowo + beztlenowo,
s) Wydzielina ropa - posiew
tlenowo + bakterie,
t) Dermatofity,
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u) Biocenoza pochwy - czystość,
preparat,
v) Badanie na obecność
Trichomonas vaginalis (cewka
moczowa),
w) Badanie na obecność
Trichomonas vaginalis
(pochwa),
x) Badanie na obecność
Trichomonas vaginalis (szyjka
macicy),
y) Posiew z dróg moczowopłciowych (cewka moczowa)
tlenowo + grzyby,
z) Posiew z dróg moczowopłciowych (pochwa) tlenowo +
grzyby,
aa) Posiew z dróg moczowopłciowych (spod napletka)
tlenowo + grzyby,
bb) Posiew z dróg moczowopłciowych (szyjka macicy)
tlenowo + grzyby,
cc) Posiew z dróg moczowopłciowych (cewka moczowa)
beztlenowo,
dd) Posiew z dróg moczowopłciowych (pochwa)
beztlenowo,
ee) Posiew z dróg moczowopłciowych (spod napletka)
beztlenowo,
ff) Posiew z dróg moczowopłciowych (szyjka macicy)
beztlenowo,
gg) Nasienie - posiew tlenowo +
grzyby,
hh) Streptococcus aglastiae –
posiew,
ii) Neisseria gonorrheae - posiew
(cewka moczowa),
jj) Neisseria gonorrheae - posiew
(pochwa),
kk) Neisseria gonorrheae - posiew
(szyjka macicy), Mykoplasmy,
ll) Ureaplasma – posiew,
mm)
Chlamydia
trachomatis antygen - z
wymazu,
nn) Mocz – posiew,

u) Biocenoza pochwy - czystość,
preparat,
v) Badanie na obecność
Trichomonas vaginalis (cewka
moczowa),
w) Badanie na obecność
Trichomonas vaginalis
(pochwa),
x) Badanie na obecność
Trichomonas vaginalis (szyjka
macicy),
y) Posiew z dróg moczowopłciowych (cewka moczowa)
tlenowo + grzyby,
z) Posiew z dróg moczowopłciowych (pochwa) tlenowo +
grzyby,
aa) Posiew z dróg moczowopłciowych (spod napletka)
tlenowo + grzyby,
bb) Posiew z dróg moczowopłciowych (szyjka macicy)
tlenowo + grzyby,
cc) Posiew z dróg moczowopłciowych (cewka moczowa)
beztlenowo,
dd) Posiew z dróg moczowopłciowych (pochwa)
beztlenowo,
ee) Posiew z dróg moczowopłciowych (spod napletka)
beztlenowo,
ff) Posiew z dróg moczowopłciowych (szyjka macicy)
beztlenowo,
gg) Nasienie - posiew tlenowo +
grzyby,
hh) Streptococcus aglastiae –
posiew,
ii) Neisseria gonorrheae - posiew
(cewka moczowa),
jj) Neisseria gonorrheae - posiew
(pochwa),
kk) Neisseria gonorrheae - posiew
(szyjka macicy),
ll) Mykoplasmy, Ureaplasma –
posiew,
mm) Chlamydia trachomatis
antygen - z wymazu,
nn) Mocz – posiew,
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oo) Kał ogólny - posiew / tlenowo,
pp) Kał ogólny - posiew na
obecność grzybów
drożdżopodobnych,
qq) Salmonella Shigella - kał
posiew,
rr) Yersinia - kał posiew,
ss) Wymaz z odbytu – posiew,
tt) Clostridium Difficiele - kał
wykrywanie toksyn A i B,
uu) Rota i Adenowirusy – kał,
vv) Kał - badanie na nosicielstwo
(jedno badanie/próbka),
ww) Krew - posiew tlenowo +
beztlenowo (tylko na zlecenie
lekarza),
xx) Płyny ustrojowe posiew
tlenowo,
yy) Płyny - posiew beztlenowo;
4.

Biochemia:
a) Albumina w surowicy,
b) Amylaza w moczu,
c) Amylaza w surowicy,
d) ASO (test ilościowy),
e) Białko całkowite,
f) Bilirubina całkowita w
surowicy,
g) Bilirubina pośrednia w
surowicy,
h) Cholesterol całkowity,
i) Chlorki w surowicy,
j) Glukoza - pomiar
glukometrem,
k) Glukoza we krwi na czczo,
l) Glukoza we krwi po jedzeniu,
m) Kreatynina w moczu,
n) Kreatynina w moczu ze zbiórki
dobowej,
o) Kreatynina w surowicy,
p) Kwas moczowy w moczu ze
zbiórki dobowej,
q) Kwas moczowy w surowicy,
r) Aminotransferaza alaninowa
(ALT)
s) Aminotransferaza
asparaginianowa (AST),
t) grupa krwi.

4.

Biochemia:
a) Albumina w surowicy,
b) Alfa 1 Antytrypsyna,
c) Amylaza w moczu,
d) Amylaza w surowicy,
e) Apolipoproteina A1(APO A1),
f) Apolipoproteina B (APO B),
g) ASO (test ilościowy),
h) Białko całkowite,
i) Białko PAPP-A,
j) Bilirubina całkowita w
surowicy,
k) Bilirubina pośrednia w
surowicy,
l) Ceruloplazmina,
m) Całkowita zdolność wiązania
żelaza (TIBC),
n) Cholinoesteraza,
o) Chlorki w surowicy,
p) Cholesterol całkowity,
q) Białko C-reaktywne (CRP) –
ilościowe,
r) Cynk w surowicy,
s) Protoporfiryna cynkowa,
t) Glukoza - pomiar
glukometrem,
u) Glukoza,
v) Dehydrogenaza mleczanowa
(LDH),
w) Erytropoetyna,

oo) Kał ogólny - posiew / tlenowo,
pp) Kał ogólny - posiew na
obecność grzybów
drożdżopodobnych,
qq) Salmonella Shigella - kał
posiew,
rr) Yersinia - kał posiew,
ss) Wymaz z odbytu – posiew,
tt) Clostridium Difficiele - kał
wykrywanie toksyn A i B,
uu) Rota i Adenowirusy – kał,
vv) Kał - badanie na nosicielstwo
(jedno badanie/próbka),
ww) Krew - posiew tlenowo +
beztlenowo (tylko na zlecenie
lekarza),
xx) Płyny ustrojowe posiew
tlenowo,
yy) Płyny - posiew beztlenowo;
4.

Biochemia:
a) Albumina w surowicy,
b) Alfa 1 Antytrypsyna,
c) Amylaza w moczu,
d) Amylaza w surowicy,
e) Apolipoproteina A1(APO A1),
f) Apolipoproteina B (APO B),
g) ASO (test ilościowy),
h) Białko całkowite,
i) Białko PAPP-A,
j) Bilirubina całkowita w
surowicy,
k) Bilirubina pośrednia w
surowicy,
l) Ceruloplazmina,
m) Całkowita zdolność wiązania
żelaza (TIBC),
n) Cholinoesteraza,
o) Chlorki w surowicy,
p) Cholesterol całkowity,
q) Białko C-reaktywne (CRP) –
ilościowe,
r) Cynk w surowicy,
s) Protoporfiryna cynkowa,
t) Glukoza - pomiar
glukometrem,
u) Glukoza,
v) Dehydrogenaza mleczanowa
(LDH),
w) Erytropoetyna,
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x)

Sód w moczu ze zbiórki
dobowej,
y) Fosfataza alkaliczna - frakcja
kostna,
z) Fosfataza kwaśna całkowita
(ACP),
aa) Fosfataza kwaśna sterczowa
(PAP),
bb) Fosfataza alkaliczna (ALP),
cc) Fosfor nieorganiczny w moczu
ze zbiórki dobowej,
dd) Fosfor nieorganiczny w
surowicy,
ee) Fosforan nieorganiczny w
moczu,
ff) Fruktozamina,
gg) Gammaglutamylotranspeptydaza
(GGTP),
hh) Cholesterol HDL w surowicy,
ii) Karbamazepina,
jj) Kinaza kreatynowa ( CK ),
kk) Kinaza kreatynowa - izoenzym
sercowy (CK-MB) aktywn.,
ll) Koproporfiryny w moczu ze
zbiórki dobowej,
mm)
Kreatynina w moczu,
nn) Kreatynina w moczu ze zbiórki
dobowej,
oo) Kreatynina w surowicy,
pp) Kwas moczowy w moczu ze
zbiórki dobowej,
qq) Kwas moczowy w surowicy,
rr) Kwas wanilinomigdałowy
(VMA) w DZM,
ss) Kwas walproinowy
tt) Kwas 5-hydroksyindolooctowy
(5-HIAA) w DZM,
uu) Kwasy żółciowe,
vv) Lipaza,
ww) Lipidogram (CHOL, HDL, TG,
LDL-wyl.),
xx) Lit,
yy) Magnez w moczu ze zbiórki
dobowej,
zz) Magnez w surowicy,
aaa) Magnez w moczu,
bbb)
Miedź w surowicy,
ccc) Mioglobina,

x)

Sód w moczu ze zbiórki
dobowej,
y) Fosfataza alkaliczna - frakcja
kostna,
z) Fosfataza kwaśna całkowita
(ACP),
aa) Fosfataza kwaśna sterczowa
(PAP),
bb) Fosfataza alkaliczna (ALP),
cc) Fosfor nieorganiczny w moczu
ze zbiórki dobowej,
dd) Fosfor nieorganiczny w
surowicy,
ee) Fosforan nieorganiczny w
moczu,
ff) Fruktozamina,
gg) Gammaglutamylotranspeptydaza
(GGTP),
hh) Cholesterol HDL w surowicy,
ii) Karbamazepina,
jj) Kinaza kreatynowa ( CK ),
kk) Kinaza kreatynowa - izoenzym
sercowy (CK-MB) aktywn.,
ll) Koproporfiryny w moczu ze
zbiórki dobowej,
mm)
Kreatynina w moczu,
nn) Kreatynina w moczu ze zbiórki
dobowej,
oo) Kreatynina w surowicy,
pp) Kwas moczowy w moczu ze
zbiórki dobowej,
qq) Kwas moczowy w surowicy,
rr) Kwas wanilinomigdałowy
(VMA) w DZM,
ss) Kwas walproinowy
tt) Kwas 5-hydroksyindolooctowy
(5-HIAA) w DZM,
uu) Kwasy żółciowe,
vv) Lipaza,
ww) Lipidogram (CHOL, HDL, TG,
LDL-wyl.),
xx) Lit,
yy) Magnez w moczu ze zbiórki
dobowej,
zz) Magnez w surowicy,
aaa) Magnez w moczu,
bbb)
Miedź w surowicy,
ccc) Mioglobina,
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ddd)
Mocznik w moczu ze
zbiórki dobowej,
eee)Mocznik w surowicy,
fff) Czynnik reumatoidalny (RF) –
ilość,
ggg) Ołów we krwi,
hhh)
Odczyn Waaler –
Rose,
iii) Potas w moczu ze zbiórki
dobowej,
jjj) Potas w surowicy
kkk) Rozdział elektrof. białek w sur.
(Proteinogram),
lll) Seromukoidy,
mmm)
Sód w surowicy,
nnn)
Troponina I,
ooo)
Aminotransferaza
alaninowa (ALT),
ppp)
Aminotransferaza
asparaginianowa (AST),
qqq)
Triglicerydy,
rrr) Wapń całkowity w surowicy,
sss) Wapń całkowity w moczu ze
zbiórki dobowej,
ttt) Wapń w moczu,
uuu)
Wapń zjonizowany,
vvv) Żelazo w surowicy;

ddd)
Mocznik w moczu ze
zbiórki dobowej,
eee)Mocznik w surowicy,
fff) Czynnik reumatoidalny (RF) –
ilość,
ggg) Ołów we krwi,
hhh)
Odczyn Waaler –
Rose,
iii) Potas w moczu ze zbiórki
dobowej,
jjj) Potas w surowicy
kkk) Rozdział elektrof. białek w sur.
(Proteinogram),
lll) Seromukoidy,
mmm)
Sód w surowicy,
nnn)
Troponina I,
ooo)
Aminotransferaza
alaninowa (ALT),
ppp)
Aminotransferaza
asparaginianowa (AST),
qqq)
Triglicerydy,
rrr) Wapń całkowity w surowicy,
sss) Wapń całkowity w moczu ze
zbiórki dobowej,
ttt) Wapń w moczu,
uuu)
Wapń zjonizowany,
vvv) Żelazo w surowicy;

5.

Serologia:
a) Grupa krwi + Rh,

5.

Serologia:
a) Grupa krwi + Rh,
b) Allo-przeciwciała
odpornościowe Identyfikacja
p/c odpornościowych /
potwierdzenie w RCKiK,
c) Bezpośredni test
antyglobulinowy (BTA),
d) Serologia kiły - test
potwierdzenia – FTA,
e) Serologia kiły RPR / (VDRL),
f) Mononukleoza (test
lateksowy)

5.

Serologia:
a) Grupa krwi + Rh,
b) Allo-przeciwciała
odpornościowe Identyfikacja
p/c odpornościowych /
potwierdzenie w RCKiK,
c) Bezpośredni test
antyglobulinowy (BTA),
d) Serologia kiły - test
potwierdzenia – FTA,
e) Serologia kiły RPR / (VDRL),
f) Mononukleoza (test lateksowy)

6.

Diagnostyka chorób tarczycy:
a) Tyreotropina (TSH) trzeciej
generacji;

6.

Diagnostyka chorób tarczycy:
a) Całkowita trójjodotyronina
(T3),
b) Całkowita tyroksyna (T4),
c) Tyreotropina (TSH) trzeciej
generacji,
d) Wolna trijodometan (FT3),
e) Wolna tyroksyna (FT4),

6.

Diagnostyka chorób tarczycy:
a) Całkowita trójjodotyronina
(T3),
b) Całkowita tyroksyna (T4),
c) Tyreotropina (TSH) trzeciej
generacji,
d) Wolna trijodometan (FT3),
e) Wolna tyroksyna (FT4),
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f)

P/c antytyreoglobulinowe
(ATG),
g) Tyreoglobulina,
h) P/c przeciwko peroksydazie
tarczycowej (ATPO),
i) Przeciwciała przeciw
receptorom TSH (TRAb);
7.

Diagnostyka cytologiczna:
a) Badanie cytologiczne wymazu
z pochwy

f)

P/c antytyreoglobulinowe
(ATG),
g) Tyreoglobulina,
h) P/c przeciwko peroksydazie
tarczycowej (ATPO),
i) Przeciwciała przeciw
receptorom TSH (TRAb);

7.

Diagnostyka cytologiczna:
a) Badanie cytologiczne wymazu
z pochwy,
b) Cytologiczne badanie płynów z
jam ciała,
c) Cytologia złuszczeniowa błony
śluzowej,
d) Cytologia moczu;

7.

Diagnostyka cytologiczne:
a) Badanie cytologiczne wymazu z
pochwy,
b) Cytologiczne badanie płynów z
jam ciała,
c) Cytologia złuszczeniowa błony
śluzowej,
d) Cytologia moczu;

8.

Hormony płciowe i metaboliczne:
a) Prolaktyna (PRL),
b) Luteotropina (LH),
c) Folikulotropina (FSH),
d) Estradiol (E2),
e) Progesteron,
f) Testosteron,
g) Kortyzol,
h) Kortyzol w moczu,
i) Estriol wolny,
j) Siarczan
dehydroepiandrostendionu
(DHEA-S),
k) Dehydroepiandrosteron
(DHEA),
l) Globulina wiążąca hormony
płciowe (SHBG),
m) Androstendion,
n) Aldosteron (surowica),
o) Wolny aldosteron w moczu,
p) 17 - OH progesteron,
q) Gonadotropina kosmówkowa
w surowicy – total,
r) Beta- HCG Gonadotropina
kosmówkowa,
s) Transferyna,
t) Hormon wzrostu (hGH);

8.

Hormony płciowe i metaboliczne:
a) Prolaktyna (PRL),
b) Luteotropina (LH),
c) Folikulotropina (FSH),
d) Estradiol (E2),
e) Progesteron,
f) Testosteron,
g) Kortyzol,
h) Kortyzol w moczu,
i) Estriol wolny,
j) Siarczan
dehydroepiandrostendionu
(DHEA-S),
k) Dehydroepiandrosteron
(DHEA),
l) Globulina wiążąca hormony
płciowe (SHBG),
m) Androstendion,
n) Aldosteron (surowica),
o) Wolny aldosteron w moczu,
p) 17 - OH progesteron,
q) Gonadotropina kosmówkowa
w surowicy – total,
r) Beta- HCG Gonadotropina
kosmówkowa,
s) Transferyna,
t) Hormon wzrostu (hGH);

9.

Diagnostyka cukrzycy:
a) 17 - hydroksysterydyw DZM,
b) 17 - ketosterydy w DZM,
c) Insulina,

9.

Diagnostyka cukrzycy:
a) 17 - hydroksysterydyw DZM,
b) 17 - ketosterydy w DZM,
c) Insulina,
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d) Hemoglobina glikowana
(HbA1c),
e) C – peptyd,
f) P/c anty GAD (p/c p.
dehydrogenazie glutaminowej,
g) Witamina (25(OH)D3);

d) Hemoglobina glikowana
(HbA1c),
e) C – peptyd,
f) P/c anty GAD (p/c p.
dehydrogenazie glutaminowej,
g) Witamina (25(OH)D3);

10. Markery nowotworowe:
a) Antygen karcinoembrionalny
(CEA),
b) CA 125,
c) CA 15 – 3,
d) CA 19 – 9,
e) Alfa - fetoproteina (AFP),
f) PSA całkowity,
g) Fosfataza kwaśna sterczowa
(PAP),
h) PSA wolny,
i) Antygen polipeptydowy
swoisty (TPS);

10. Markery nowotworowe:
a) Antygen karcinoembrionalny
(CEA),
b) CA 125,
c) CA 15 – 3,
d) CA 19 – 9,
e) Alfa - fetoproteina (AFP),
f) PSA całkowity,
g) Fosfataza kwaśna sterczowa
(PAP),
h) PSA wolny,
i) Antygen polipeptydowy
swoisty (TPS);

11. Diagnostyka anemii:
a) Witamina B12,
b) Kwas foliowy,
c) Ferrytyna;

11. Diagnostyka anemii:
a) Witamina B12,
b) Kwas foliowy,
c) Ferrytyna;

12. Diagnostyka osteoporozy:
a) Pyrylinks – D,
b) C tetopeptyd i kolagenu –
ICTP,
c) Osteokalcyna;

12. Diagnostyka osteoporozy:
a) Pyrylinks – D,
b) C tetopeptyd i kolagenu – ICTP,
c) Osteokalcyna;

13. Diagnostyka infekcji:
a) Antygen Hbe,
b) Antygen Hbs,
c) Borelioza p/c IgG,
d) Borelioza p/c IgM,
e) Brucella odczyn aglutynacyjny
Wrighta,
f) Brucella Odczyn Wiązania
Dopełniacza (OWD),
g) Chlamydia pneumoniae IgM
(met. Immunofluorescen.),
h) Chlamydia pneumoniae p/c
IgG,
i) Chlamydia trachomatis p/c
IgG,
j) Chlamydia trachomatis p/c
IgM,
k) CMV IgG awidność,

13. Diagnostyka infekcji:
a) Antygen Hbe,
b) Antygen Hbs,
c) Borelioza p/c IgG,
d) Borelioza p/c IgM,
e) Brucella odczyn aglutynacyjny
Wrighta,
f) Brucella Odczyn Wiązania
Dopełniacza (OWD),
g) Chlamydia pneumoniae IgM
(met. Immunofluorescen.),
h) Chlamydia pneumoniae p/c
IgG,
i) Chlamydia trachomatis p/c
IgG,
j) Chlamydia trachomatis p/c
IgM,
k) CMV IgG awidność,
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l) Cytomegalia - IgG (CMV IgG),
m) Cytomegalia - IgM (CMV IgM),
n) Krztusiec IgA Bordetella
pertussis,
o) Krztusiec IgM Bordetella
pertussis,
p) Krztusiec IgG Bordetella
pertussis,
q) Listerioza,
r) EBV VCA IgM (Mononukleoza
IgM),
s) EBV VCA IgG (Mononukleoza
IgG),
t) Mycoplasma pneumoniae p/c
IgG,
u) Mycoplasma pneumoniae p/c
IgM,
v) Anty HAV total,
w) Anty HAV IgMI,
x) P/c anty HBc Total,
y) P/c anty HBc IgM,
z) P/c anty HBe,
aa) P/c anty HBs,
bb) P/c anty HCV,
cc) Helicobacter pylori IgG,
dd) P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab
Combo),
ee) Rubella p/c IgG,
ff) Rubella p/c IgM,
gg) P/c przeciwko Toxocara –
canii,
hh) Toxo p/c IgA,
ii) Toxo p/c IgG avidity,
jj) Toxo p/c IgG,
kk) Toxo p/c IgM,
ll) Przeciwciała przeciw wirusowi
świnki IgG,
mm) Przeciwciała przeciw wirusowi
świnki IgM;
14. Pozostałe hormony:
a) Gastryna,
b) Homocysteina,
c) ACTH - hormon
adrenokortykotropowy,
d) Kalcytonina,
e) Leptyna,
f) Metoksykatecholaminy
w DZM,
g) Parathormon PTH;

l) Cytomegalia - IgG (CMV IgG),
m) Cytomegalia - IgM (CMV IgM),
n) Krztusiec IgA Bordetella
pertussis,
o) Krztusiec IgM Bordetella
pertussis,
p) Krztusiec IgG Bordetella
pertussis,
q) Listerioza,
r) EBV VCA IgM (Mononukleoza
IgM),
s) EBV VCA IgG (Mononukleoza
IgG),
t) Mycoplasma pneumoniae p/c
IgG,
u) Mycoplasma pneumoniae p/c
IgM,
v) Anty HAV total,
w) Anty HAV IgMI,
x) P/c anty HBc Total,
y) P/c anty HBc IgM,
z) P/c anty HBe,
aa) P/c anty HBs,
bb) P/c anty HCV,
cc) Helicobacter pylori IgG,
dd) P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab
Combo),
ee) Rubella p/c IgG,
ff) Rubella p/c IgM,
gg) P/c przeciwko Toxocara –
canii,
hh) Toxo p/c IgA,
ii) Toxo p/c IgG avidity,
jj) Toxo p/c IgG,
kk) Toxo p/c IgM,
ll) Przeciwciała przeciw wirusowi
świnki IgG,
mm) Przeciwciała przeciw wirusowi
świnki IgM;
14. Pozostałe hormony:
a) Gastryna,
b) Homocysteina,
c) ACTH - hormon
adrenokortykotropowy,
d) Kalcytonina,
e) Leptyna,
f) Metoksykatecholaminy
w DZM,
g) Parathormon PTH;
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15. Alergeny:
a) IgE (całk.);

15. Alergeny:
a) Immunoglobulina IgE (całk.)
b) Alfa laktoalbumina (F76) - IgE
specyficzne,
c) Alternatia tenuis (M6) - IgE
specyficzne,
d) Aspergillus fumigatus (M3) - IgE
specyficzne,
e) Babka lancetowata (W9) - IgE
specyficzne,
f) Banan (F92) - IgE specyficzne,
g) Beta laktoglobulina (F77) – Ige
specyficzne,
h) Białko jajka (F1) - IgE
specyficzne,
i) Brzoza (T3) - IgE specyficzne,
j) Bylica pospolita (W6) - IgE
specyficzne,
k) Cielęcina (F165) - IgE
specyficzne,
l) Clodosporium herbarum (M2) IgE specyficzne,
m) Czekolada (F105) - IgE
specyficzne,
n) Dąb (T7) - IgE specyficzne,
o) Drzewa wczesne (TX5) - IgE
specyficzne,
p) Glista ludzka (P1) - IgE
specyficzne,
q) Gluten (F79) - IgE specyficzne ,
r) Indyk (F284) - IgE specyficzne,
s) Jabłko (F49) - IgE specyficzne,
t) Jad osy (I3) - IgE specyficzne,
u) Jad pszczoły (I1) - IgE
specyficzne,
v) Jajko całe kurze ( F400) – IgE
specyficzne,
w) Kazeina (F78) - IgE specyficzne,
x) Kurczak (F83) - IgE specyficzne,
y) Kurz domowy (H4) - IgE
specyficzne,
z) Latex (K82) - IgE specyficzne ,
aa) Leszczyna (T4) - IgE specyficzne,
bb) Mąka pszenna (F4)- IgE
specyficzne,
cc) Marchew (F31) - IgE
specyficzne,
dd) Mieszanka drzew,
ee) Mieszanka pierza,
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ff) Mix pleśni (MP1) - zestawy
alergenów,
gg) Mleko krowie (F2) - IgE
specyficzne,
hh) Naskórek chomika (E84) - IgE
specyficzne,
ii) Naskórek królika (E82) - IgE
specyficzne,
jj) Olcha (T2) - IgE specyficzne,
kk) Orzech leszczyny (F17) - IgE
specyficzne,
ll) Orzech ziemny (F13) - IgE
specyficzne,
mm) Penicilium notatum (M1) - IgE
specyficzne,
nn) Pokarm dla dzieci (FX4) - IgE
specyficzne,
oo) Pomarańcza (F33) - IgE
specyficzne,
pp) Pomidor (F25) - IgE specyficzne,
qq) Roztocze kurzu domowego (D1)
- IgE specyficzne,
rr) Roztocze mączne (D2) - IgE
specyficzne,
ss) Ryż (F9) - IgE specyficzne,
tt) Seler (F85) - IgE specyficzne,
uu) Sierść konia (E3) – IgE
specyficzne,
vv) Sierść kota (E1) - IgE
specyficzne,
ww) Sierść psa (E2) - IgE specyficzne,
xx) Soja (F14) - IgE specyficzne,
yy) Sierść świnki morskiej (E6) - IgE
specyficzne,
zz) Topola (T14) - IgE specyficzne,
aaa) Trawy późne (GX4),
bbb) Trawy wczesne ,
ccc) Truskawka (F44) - IgE
specyficzne ,
ddd) Tymotka łąkowa (G6) - IgE
specyficzne,
eee)Wieprzowina (F26) - IgE
specyficzne,
fff) Wierzba (T12) - IgE specyficzne,
ggg) Wołowina (F27) - IgE
specyficzne,
hhh) Ziemniak (F35) - IgE
specyficzne,
iii) Żółtko jajka (F75) - IgE
specyficzne,
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jjj) Żyto (F5) - IgE specyficzne,
kkk) Panel alergenów wziewnych 20 alergenów,
lll) Panel alergenów pokarmowych
- 20 alergenów,
mmm) Panel alergenów
pediatrycznych / mieszanych;
16. Immunologia + autoimmunologia: 16. Immunologia + autoimmunologia:
a) C3 składnik dopełniacza,
a) C3 składnik dopełniacza,
b) C4 składnik dopełniacza,
b) C4 składnik dopełniacza,
c) Poziom inhibitora C1 esterazy
c) Poziom inhibitora C1 esterazy
dopełniacza,
dopełniacza,
d) C1 inhibitor (czynność),
d) C1 inhibitor (czynność),
e) Immunoglobulina IgA w
e) Immunoglobulina IgA w
surowicy,
surowicy,
f) Immunoglobulina IgG w
f) Immunoglobulina IgG w
surowicy,
surowicy,
g) Immunoglobulina IgM w
g) Immunoglobulina IgM w
surowicy,
surowicy,
h) Czynnik reumatoidalny RF
h) Czynnik reumatoidalny RF
IgM,
IgM,
i) P/c antykardiolipinowe IgM,
i) P/c antykardiolipinowe IgM,
j) P/c antykardiolipinowe IgG,
j) P/c antykardiolipinowe IgG,
k) Przeciwciała PANCA (MPO),
k) Przeciwciała PANCA (MPO),
l) P/c przeciwjądrowe (ANA),
l) P/c przeciwjądrowe (ANA),
m) P/c przeciw gliadynie IgA,
m) P/c przeciw gliadynie IgA,
n) P/c przeciw gliadynie IgG,
n) P/c przeciw gliadynie IgG,
o) P/c endomysialne IgG,
o) P/c endomysialne IgG,
p) P/c endomysialne IgA,
p) P/c endomysialne IgA,
q) P-ciała przeciw endomysium,
q) P-ciała przeciw endomysium,
retikulinowe, gliadynowe
retikulinowe, gliadynowe
IgG+IgA EmA,
IgG+IgA EmA,
r) P-ciała przeciw endomysium i
r) P-ciała przeciw endomysium i
retikulinowe IgG+IgA EmA,
retikulinowe IgG+IgA EmA,
s) P-ciała przeciw endomysium,
s) P-ciała przeciw endomysium,
retikulinie i gliadynie IgA,
retikulinie i gliadynie IgA,
t) P-ciała przeciw endomysium i
t) P-ciała przeciw endomysium i
retikulinowe IgA EmA,
retikulinowe IgA EmA,
u) Przeciwciała przeciwjądrowe
u) Przeciwciała przeciwjądrowe
(ANA2),
(ANA2),
v) Przeciwciała mitochondrialne
v) Przeciwciała mitochondrialne
(AMA),
(AMA),
w) P/c przeciw plemnikowe,
w) P/c przeciw plemnikowe,
x) P/c przeciw mięśniom gładkim
x) P/c przeciw mięśniom gładkim
(ASMA),
(ASMA),
y) P/c przeciw antycytrulinowe
y) P/c przeciw antycytrulinowe
(aCCP),
(aCCP),
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z)

8

DIAGNOSTYKA OGÓLNA
Na podstawie skierowania od lekarza
pacjentom wykonywane będą co
najmniej badania diagnostyczne:
1. Audiogram,
2. Badanie autorefrektometrem ,
3. Badanie widzenia przestrzennego,
4. EKG spoczynkowe z opisem,
5. Gonioskopia,
6. Komputerowe bezkontaktowe
badanie ciśnienia gałkowego,
7. Krzywa dobowa ciśnienia
śródgałkowego,
8. Spirometria z próbą rozkurczową ,
9. Spirometria,
10. Test Actim CRP,
11. Tympanogram,

Test LKM
(autoimmunologiczne zap.
wątroby - AIH),
aa) Mikroalbuminuria,
bb) P/c przeciw transglutaminazie
tkankowej IgA, IgG,
cc) P/c przeciw keratynowe
(AKA),
dd) Yersinia p/c IgM,
ee) Insulinopodobny czynnik IgF,
ff) Test ENA - 6 profil,
gg) P/c przeciw fosfatydyloserynie
IgG,
hh) P/c przeciw fosfatydyloserynie
IgM,
ii) P/c przeciw antyfosfolipidowe
p/c IgG i IgM
DIAGNOSTYKA OGÓLNA

z)

Test LKM
(autoimmunologiczne zap.
wątroby - AIH),
aa) Mikroalbuminuria,
bb) P/c przeciw transglutaminazie
tkankowej IgA, IgG,
cc) P/c przeciw keratynowe
(AKA),
dd) Yersinia p/c IgM,
ee) Insulinopodobny czynnik IgF,
ff) Test ENA - 6 profil,
gg) P/c przeciw fosfatydyloserynie
IgG,
hh) P/c przeciw fosfatydyloserynie
IgM,
ii) P/c przeciw antyfosfolipidowe
p/c IgG i IgM
DIAGNOSTYKA OGÓLNA

Na podstawie skierowania od lekarza
pacjentom wykonywane będą co
najmniej badania diagnostyczne:
1. Audiogram,
2. Badanie autorefrektometrem,
3. Badanie mykologiczne,
4. Badanie widzenia przestrzennego,
5. Echo serca,
6. EEG - badanie czynności mózgu,
7. EKG spoczynkowe z opisem,
8. ENG,
9. Gastroskopia,
10. Gonioskopia,
11. Histopatologia - ocena zmian
chorobowych w tkankach,
12. Holter ciśnieniowy,
13. Holter EKG,
14. Kolonoskopia,
15. Komputerowe bezkontaktowe
badanie ciśnienia gałkowego,
16. Krzywa dobowa ciśnienia
śródgałkowego,
17. Mammografia,
18. Pole widzenia,
19. Próba wysiłkowa,
20. Rektoskopia,
21. Sigmoidoskopia,
22. Spirometria z próbą rozkurczową,
23. Spirometria,
24. Test Actim CRP,
25. Testy alergologiczne skórne,

Na podstawie skierowania od lekarza
pacjentom wykonywane będą co
najmniej badania diagnostyczne:
1. Audiogram,
2. Badanie autorefrektometrem,
3. Badanie mykologiczne,
4. Badanie widzenia przestrzennego,
5. Biopsja cienkoigłowa guzka,
6. Biopsja cienkoigłowa sutków,
7. Biopsja cienkoigłowa ślinianek,
8. Biopsja cienkoigłowa tarczycy,
9. Biopsja cienkoigłowa węzła
chłonnego,
10. Biopsja cienkoigłowa zmiany
powierzchniowej,
11. Echo serca,
12. EEG - badanie czynności mózgu,
13. EKG spoczynkowe z opisem,
14. ENG,
15. Gastroskopia,
16. Gonioskopia,
17. Histopatologia - ocena zmian
chorobowych w tkankach,
18. Holter ciśnieniowy,
19. Holter EKG,
20. Kolonoskopia,
21. Kolposkopia,
22. Komputerowe bezkontaktowe
badanie ciśnienia gałkowego,
23. Krzywa dobowa ciśnienia
śródgałkowego,
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26. Tonometeria,
27. Tympanogram,
28. Urografia,

9

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Abonament medyczny powinien
zawierać również kontrasty,
znieczulenia i nagrywanie badań na
nośnikach elektronicznych w zależności
od możliwości aparatury medycznej

1. RTG:
a)
RTG całego kręgosłupa w pozycji
stojącej (skolioza) AP,
b)
RTG całego kręgosłupa w pozycji
stojącej AP+bok;
c)
RTG całych kończyn dolnych,
d)
RTG celowane na oczodół,
e)
RTG celowane na poszczególny
krąg,
f)
RTG celowane na siodło tureckie,
g)
RTG czaszki (1 projekcja),
h)
RTG czaszki AP + bok,
i)
RTG jamy brzusznej celowane na
przeponę (1 projekcja),
j)
RTG kanału nerwu wzrokowego,
k)
RTG klatki piersiowej – bok,
l)
RTG klatki piersiowej AP/PA +
bok z kontrastem,
m)
RTG klatki piersiowej AP/PA +
bok,
n)
RTG klatki piersiowej AP/PA,
o)
RTG klatki piersiowej celowane
na szczyty płuc,
p)
RTG kości krzyżowej AP + bok,
q)
RTG kości miednicy,
r)
RTG kości nosa,
s)
RTG kości ogonowej - bok/AP (1
projekcja),
t)
RTG kości ogonowej AP + bok,

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Abonament medyczny powinien
zawierać również kontrasty,
znieczulenia i nagrywanie badań na
nośnikach elektronicznych w zależności
od możliwości aparatury medycznej.

24. Mammografia,
25. Pole widzenia,
26. Próba wysiłkowa,
27. Rektoskopia,
28. Sigmoidoskopia
29. Spirometria z próbą rozkurczową,
30. Spirometria,
31. Test Actim CRP,
32. Testy alergologiczne skórne,
33. Tonometeria,
34. Tympanogram,
35. Urografia,
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Abonament medyczny powinien
zawierać również kontrasty,
znieczulenia i nagrywanie badań na
nośnikach elektronicznych w zależności
od możliwości aparatury medycznej.

1. RTG:
1. RTG:
a)
RTG całego kręgosłupa w pozycji a)
RTG całego kręgosłupa w pozycji
stojącej (skolioza) AP,
stojącej (skolioza) AP,
b)
RTG całego kręgosłupa w pozycji b)
RTG całego kręgosłupa w pozycji
stojącej AP+bok,
stojącej AP+bok,
c)
RTG całych kończyn dolnych,
c)
RTG całych kończyn dolnych,
d)
RTG celowane na oczodół,
d)
RTG celowane na oczodół,
e)
RTG celowane na poszczególny
e)
RTG celowane na poszczególny
krąg,
krąg,
f)
RTG celowane na siodło
f)
RTG celowane na siodło tureckie,
tureckie,
g)
RTG czaszki (1 projekcja),
g)
RTG czaszki (1 projekcja),
h)
RTG czaszki AP + bok,
h)
RTG czaszki AP + bok,
i)
RTG jamy brzusznej celowane na
i)
RTG jamy brzusznej celowane na
przeponę (1 projekcja),
przeponę (1 projekcja),
j)
RTG kanału nerwu wzrokowego,
j)
RTG kanału nerwu wzrokowego, k)
RTG klatki piersiowej – bok,
k)
RTG klatki piersiowej – bok,
l)
RTG klatki piersiowej AP/PA + bok
l)
RTG klatki piersiowej AP/PA +
z kontrastem,
bok z kontrastem,
m) RTG klatki piersiowej AP/PA +
m)
RTG klatki piersiowej AP/PA +
bok,
bok,
n)
RTG klatki piersiowej AP/PA,
n)
RTG klatki piersiowej AP/PA,
o)
RTG klatki piersiowej celowane na
o)
RTG klatki piersiowej celowane
szczyty płuc,
na szczyty płuc,
p)
RTG kości krzyżowej AP + bok,
p)
RTG kości krzyżowej AP + bok,
q)
RTG kości miednicy,
q)
RTG kości miednicy,
r)
RTG kości nosa,
r)
RTG kości nosa,
s)
RTG kości ogonowej - bok/AP (1
s)
RTG kości ogonowej - bok/AP (1
projekcja),
projekcja),
t)
RTG kości ogonowej AP + bok,
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u)
v)

RTG kości piętowej (1 projekcja),
RTG kości piętowych osiowe +
bok (porównawcze),
w)
RTG kości piętowych osiowe +
bok,
x)
RTG kości ramiennej AP + bok,
y)
RTG kości udowej AP + bok,
z)
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP
+ bok,
aa) RTG kręgosłupa lędźwiowego
celowane L5 - S1,
bb) RTG kręgosłupa lędźwiowego
czynnościowe (2 projekcje),
cc) RTG kręgosłupa lędźwiowego
skosy (2 projekcje),
dd) RTG kręgosłupa piersiowego AP +
bok,
ee) RTG kręgosłupa piersiowolędźwiowego na stojąco AP
(scolioza),
ff)
RTG kręgosłupa piersiowolędźwiowego na stojąco AP + bok
(scolioza),
gg) RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1
projekcja),
hh) RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje),
ii)
RTG kręgosłupa szyjnego - skosy
(2 projekcje),
jj)
RTG kręgosłupa szyjnego AP +
bok,
kk) RTG kręgów C1-C2 (celowane na
ząb obrotnika),
ll)
RTG krtani,
mm) RTG łopatki AP + osiowe,
nn) RTG łopatki AP,
oo) RTG łopatki osiowe,
pp) RTG mostka – bok + skos,
qq) RTG mostka – bok,
rr)
RTG nadgarstka - skosy (2
projekcje),
ss)
RTG nadgarstka AP + bok,
tt)
RTG nadgarstka w 4-ch
projekcjach,
uu) RTG nadgarstków AP
(porównawcze),
vv) RTG nadgarstków AP + bok
(porównawcze),
ww) RTG nosogardła ,
xx) RTG obojczyka AP,

t)
u)
v)

RTG kości ogonowej AP + bok,
RTG kości piętowej (1 projekcja),
RTG kości piętowych osiowe +
bok (porównawcze),
w)
RTG kości piętowych osiowe +
bok;
x)
RTG kości ramiennej AP + bok,
y)
RTG kości udowej AP + bok,
z)
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP
+ bok,
aa)
RTG kręgosłupa lędźwiowego
celowane L5 - S1,
bb) RTG kręgosłupa lędźwiowego
czynnościowe (2 projekcje),
cc)
RTG kręgosłupa lędźwiowego
skosy (2 projekcje),
dd) RTG kręgosłupa piersiowego AP
+ bok,
ee)
RTG kręgosłupa piersiowolędźwiowego na stojąco AP
(scolioza),
ff)
RTG kręgosłupa piersiowolędźwiowego na stojąco AP +
bok (scolioza),
gg)
RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1
projekcja),
hh) RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje),
ii)
RTG kręgosłupa szyjnego - skosy
(2 projekcje),
jj)
RTG kręgosłupa szyjnego AP +
bok,
kk)
RTG kręgów C1-C2 (celowane na
ząb obrotnika),
ll)
RTG krtani,
mm) RTG łopatki AP + osiowe,
nn) RTG łopatki AP,
oo) RTG łopatki osiowe,
pp) RTG mostka – bok + skos,
qq) RTG mostka – bok,
rr)
RTG nadgarstka - skosy (2
projekcje),
ss)
RTG nadgarstka AP + bok,
tt)
RTG nadgarstka w 4-ch
projekcjach,
uu) RTG nadgarstków AP
(porównawcze),
vv)
RTG nadgarstków AP + bok
(porównawcze),
ww) RTG nosogardła ,

u)
v)

RTG kości piętowej (1 projekcja),
RTG kości piętowych osiowe +
bok (porównawcze),
w) RTG kości piętowych osiowe +
bok;
x)
RTG kości ramiennej AP + bok,
y)
RTG kości udowej AP + bok,
z)
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP
+ bok,
aa) RTG kręgosłupa lędźwiowego
celowane L5 - S1,
bb) RTG kręgosłupa lędźwiowego
czynnościowe (2 projekcje),
cc) RTG kręgosłupa lędźwiowego
skosy (2 projekcje),
dd) RTG kręgosłupa piersiowego AP +
bok,
ee) RTG kręgosłupa piersiowolędźwiowego na stojąco AP
(scolioza),
ff)
RTG kręgosłupa piersiowolędźwiowego na stojąco AP + bok
(scolioza),
gg) RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1
projekcja),
hh) RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje),
ii)
RTG kręgosłupa szyjnego - skosy
(2 projekcje),
jj)
RTG kręgosłupa szyjnego AP +
bok,
kk) RTG kręgów C1-C2 (celowane na
ząb obrotnika),
ll)
RTG krtani,
mm) RTG łopatki AP + osiowe,
nn) RTG łopatki AP,
oo) RTG łopatki osiowe,
pp) RTG mostka – bok + skos,
qq) RTG mostka – bok,
rr) RTG nadgarstka - skosy (2
projekcje),
ss) RTG nadgarstka AP + bok,
tt) RTG nadgarstka w 4-ch
projekcjach,
uu) RTG nadgarstków AP
(porównawcze),
vv) RTG nadgarstków AP + bok
(porównawcze),
ww) RTG nosogardła ,
xx) RTG obojczyka AP,
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yy) RTG obojczyków porównawcze,
zz)
RTG oczodołów - 2 projekcje,
aaa) RTG oczodołów porównawcze (1
projekcja),
bbb) RTG palca ręki AP + bok,
ccc) RTG palca stopy AP + bok,
ddd) RTG podstawy czaszki,
eee) RTG podudzia AP + bok,
fff) RTG potylicy wg Towna
(wgOrleya),
ggg) RTG przedramienia AP + bok,
hhh) RTG przeglądowej jamy brzusznej
(1 projekcja),
iii)
RTG rąk AP (porównawcze),
jjj)
RTG rąk AP + skos
(porównawcze),
kkk) RTG ręki - bok/AP/skos (1
projekcja),
lll)
RTG ręki AP + skos,
mmm) RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje),
nnn) RTG rzepki 3 kąty porównawcze
(3 projekcje),
ooo) RTG rzepki AP/PA + bok,
ppp) RTG rzepki AP/PA,
qqq) RTG rzepki bok,
rrr) RTG rzepki L + P osiowe
(porównawcze),
sss) RTG rzepki osiowe,
ttt) RTG rzepki według Merchanta,
uuu) RTG stawów barkowych
(porównawcze),
vvv) RTG stawów barkowych AP +
osiowe (porównawcze),
www) RTG stawów biodrowych AP
(porównawcze),
xxx) RTG stawów biodrowych AP +
osiowe (porównawcze),
yyy) RTG stawów kolanowych AP +
bok (na stojąco),
zzz) RTG stawów kolanowych AP +
bok (porównawcze),
aaaa) RTG stawów kolanowych AP/bok
(1 projekcja),
bbbb) RTG stawów kolanowych
tunelowe (porównawcze),
cccc) RTG stawów krzyżowobiodrowych PA,
dddd) RTG stawów krzyżowobiodrowych skosy (2 projekcje),

xx)
yy)
zz)
aaa)

RTG obojczyka AP,
RTG obojczyków porównawcze,
RTG oczodołów - 2 projekcje,
RTG oczodołów porównawcze (1
projekcja),
bbb) RTG palca ręki AP + bok,
ccc) RTG palca stopy AP + bok,
ddd) RTG podstawy czaszki,
eee) RTG podudzia AP + bok,
fff)
RTG potylicy wg Towna (wg
Orleya),
ggg) RTG przedramienia AP + bok,
hhh) RTG przeglądowej jamy
brzusznej (1 projekcja),
iii)
RTG rąk AP (porównawcze),
jjj)
RTG rąk AP + skos
(porównawcze),
kkk) RTG ręki - bok/AP/skos (1
projekcja),
lll)
RTG ręki AP + skos,
mmm) RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje),
nnn) RTG rzepki 3 kąty porównawcze
(3 projekcje),
ooo) RTG rzepki AP/PA + bok,
ppp) RTG rzepki AP/PA,
qqq) RTG rzepki bok,
rrr) RTG rzepki L + P osiowe
(porównawcze),
sss) RTG rzepki osiowe,
ttt)
RTG rzepki według Merchanta,
uuu) RTG stawów barkowych
(porównawcze),
vvv) RTG stawów barkowych AP +
osiowe (porównawcze),
www) RTG stawów biodrowych AP
(porównawcze),
xxx) RTG stawów biodrowych AP +
osiowe (porównawcze),
yyy) RTG stawów kolanowych AP +
bok (na stojąco),
zzz) RTG stawów kolanowych AP +
bok (porównawcze),
aaaa) RTG stawów kolanowych AP/bok
(1 projekcja),
bbbb) RTG stawów kolanowych
tunelowe (porównawcze),
cccc) RTG stawów krzyżowobiodrowych PA,
dddd) RTG stawów krzyżowobiodrowych skosy (2 projekcje),

yy) RTG obojczyków porównawcze,
zz) RTG oczodołów - 2 projekcje,
aaa) RTG oczodołów porównawcze (1
projekcja),
bbb) RTG palca ręki AP + bok,
ccc) RTG palca stopy AP + bok,
ddd) RTG podstawy czaszki,
eee) RTG podudzia AP + bok,
fff) RTG potylicy wg Towna (wg
Orleya),
ggg) RTG przedramienia AP + bok,
hhh) RTG przeglądowej jamy brzusznej
(1 projekcja),
iii) RTG rąk AP (porównawcze),
jjj) RTG rąk AP + skos
(porównawcze),
kkk) RTG ręki - bok/AP/skos (1
projekcja),
lll) RTG ręki AP + skos,
mmm) RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje),
nnn) RTG rzepki 3 kąty porównawcze
(3 projekcje),
ooo) RTG rzepki AP/PA + bok,
ppp) RTG rzepki AP/PA,
qqq) RTG rzepki bok,
rrr) RTG rzepki L + P osiowe
(porównawcze),
sss) RTG rzepki osiowe,
ttt) RTG rzepki według Merchanta,
uuu) RTG stawów barkowych
(porównawcze),
vvv) RTG stawów barkowych AP +
osiowe (porównawcze),
www)RTG stawów biodrowych AP
(porównawcze),
xxx) RTG stawów biodrowych AP +
osiowe (porównawcze),
yyy) RTG stawów kolanowych AP +
bok (na stojąco),
zzz) RTG stawów kolanowych AP +
bok (porównawcze),
aaaa) RTG stawów kolanowych AP/bok
(1 projekcja),
bbbb) RTG stawów kolanowych
tunelowe (porównawcze),
cccc) RTG stawów krzyżowobiodrowych PA,
dddd) RTG stawów krzyżowobiodrowych skosy (2 projekcje),
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eeee) RTG stawów łokciowych AP + bok
(porównawcze),
ffff) RTG stawów mostkowoobojczykowych (1 projekcja),
gggg) RTG stawów skroniowożuchwowych,
hhhh) RTG stawu barkowego AP +
osiowe,
iiii) RTG stawu barkowego AP,
jjjj) RTG stawu barkowego osiowe,
kkkk) RTG stawu barkowego
transtorakalne,
llll) RTG stawu biodrowego AP +
osiowe ,
mmmm) RTG stawu biodrowego AP,
nnnn) RTG stawu biodrowego osiowe,
oooo) RTG stawu kolanowego AP +
bok,
pppp) RTG stawu łokciowego AP + bok,
qqqq) RTG stawu skokowego (celowane
na więzozrost),
rrrr) RTG stawu skokowego AP + bok
porównawcze,
ssss) RTG stawu skokowego AP + bok,
tttt) RTG stopy - skos/bok (1
projekcja),
uuuu) RTG stopy AP + bok,
vvvv) RTG stóp AP + bok
(porównawcze),
wwww) RTG stóp AP/bok
(porównawcze),
xxxx) RTG tarczycy,
yyyy) RTG twarzoczaszki,
zzzz) RTG uszu wg Schillera
(porównawcze),
aaaaa) RTG zatok obocznych nosa,
bbbbb) RTG żeber – skos,
ccccc) RTG żeber AP/PA (1 projekcja),
ddddd) RTG żeber L+P (2 projekcje),
eeeee) RTG żuchwy (1 projekcja),
fffff) RTG żuchwy PA + skos,
2.

USG:
a) USG ciąży,
b) USG jamy brzusznej i ukł.
moczowego,
c) USG jamy brzusznej

eeee) RTG stawów łokciowych AP +
bok (porównawcze),
ffff) RTG stawów mostkowoobojczykowych (1 projekcja),
gggg) RTG stawów skroniowożuchwowych,
hhhh) RTG stawu barkowego AP +
osiowe,
iiii)
RTG stawu barkowego AP,
jjjj)
RTG stawu barkowego osiowe,
kkkk) RTG stawu barkowego
transtorakalne,
llll)
RTG stawu biodrowego AP ,
mmmm)
RTG stawu
biodrowego AP + osiowe ,
nnnn) RTG stawu biodrowego osiowe,
oooo) RTG stawu kolanowego AP +
bok,
pppp) RTG stawu łokciowego AP + bok,
qqqq) RTG stawu skokowego
(celowane na więzozrost),
rrrr) RTG stawu skokowego AP + bok
porównawcze,
ssss) RTG stawu skokowego AP + bok,
tttt) RTG stopy - skos/bok (1
projekcja),
uuuu) RTG stopy AP + bok,
vvvv) RTG stóp AP + bok
(porównawcze),
wwww) RTG stóp AP/bok
(porównawcze),
xxxx) RTG tarczycy,
yyyy) RTG twarzoczaszki,
zzzz) RTG uszu wg Schillera
(porównawcze),
aaaaa) RTG zatok obocznych nosa,
bbbbb) RTG żeber – skos,
ccccc) RTG żeber AP/PA (1 projekcja),
ddddd) RTG żeber L+P (2 projekcje),
eeeee) RTG żuchwy (1 projekcja),
fffff) RTG żuchwy PA + skos,
2.

USG
a) USG bioder,
b) USG dłoni i nadgarstka,
c) USG grupy węzłów chłonnych
d) USG jamy brzusznej i ukł.
moczowego,
e) USG jamy brzusznej,
f) USG jąder,

eeee) RTG stawów łokciowych AP + bok
(porównawcze),
ffff) RTG stawów mostkowoobojczykowych (1 projekcja),
gggg) RTG stawów skroniowożuchwowych,
hhhh) RTG stawu barkowego AP +
osiowe,
iiii) RTG stawu barkowego AP,
jjjj) RTG stawu barkowego osiowe,
kkkk) RTG stawu barkowego
transtorakalne,
llll) RTG stawu biodrowego AP +
osiowe,
mmmm) RTG stawu biodrowego AP,
nnnn) RTG stawu biodrowego osiowe,
oooo) RTG stawu kolanowego AP +
bok,
pppp) RTG stawu łokciowego AP + bok,
qqqq) RTG stawu skokowego (celowane
na więzozrost),
rrrr) RTG stawu skokowego AP + bok
porównawcze,
ssss) RTG stawu skokowego AP + bok,
tttt) RTG stopy - skos/bok
(1 projekcja),
uuuu) RTG stopy AP + bok,
vvvv) RTG stóp AP + bok
(porównawcze),
wwww) RTG stóp AP/bok
(porównawcze),
xxxx) RTG tarczycy,
yyyy) RTG twarzoczaszki,
zzzz) RTG uszu wg Schillera
(porównawcze),
aaaaa) RTG zatok obocznych nosa,
bbbbb) RTG żeber – skos,
ccccc) RTG żeber AP/PA (1 projekcja),
ddddd) RTG żeber L+P (2 projekcje),
eeeee) RTG żuchwy (1 projekcja),
fffff) RTG żuchwy PA + skos,
2.

USG
a) USG bioder,
b) USG dłoni i nadgarstka,
c) USG grupy węzłów chłonnych;
d) USG jamy brzusznej i ukł.
moczowego,
e) USG jamy brzusznej,
f) USG jąder,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
3.

USG klatki piersiowej/jam
opłucnowych,
USG miednicy mniejszej,
USG mięśni i tkanek miękkich
wskazanej okolicy,
USG nakłucie pod kontrola
USG,
USG narządów rodnych
transwaginalne,
USG narządów rodnych,
USG płodu rozszerzone (opcja
2D i 3D),
USG płodu TA/TV (opcja 2D i
3D),
USG prostaty przez powłoki
brzuszne,
USG przezciemiączkowe
mózgu,
USG staw wszystkie,
USG stawów: barkowego,
biodrowego, kolanowego,
łokciowego, skokowego,
USG sutków,
USG ścięgno Achillesa,
USG ślinianek,
USG tarczycy,
USG tkanek miękkich
wskazanej okolicy,
USG transrektalne,
USG układu moczowego,

Scyntygrafia
a) scyntygrafia całego ciała
(MIBI),
b) Scyntygrafia całego ciała
Jodem,
c) scyntygrafia kości – badanie
trójfazowe,
d) scyntygrafia kości statyczna,
e) scyntygrafia mikcyjna nerek,
f) scyntygrafia mózgu,
g) scyntygrafia nerek
dynamiczna,
h) scyntygrafia nerek statyczna,
i) scyntygrafia perfuzyjna serca
spoczynkowa i po wysiłku
fizycznym,
j) scyntygrafia przewodu
pokarmowego,
k) scyntygrafia przytarczyc,

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
3.

USG klatki piersiowej/jam
opłucnowych,
USG miednicy mniejszej,
USG mięśni i tkanek miękkich
wskazanej okolicy,
USG nakłucie pod kontrola
USG,
USG narządów rodnych
transwaginalne,
USG narządów rodnych,
USG płodu rozszerzone (opcja
2D i 3D),
USG płodu TA/TV (opcja 2D i
3D),
USG prostaty przez powłoki
brzuszne,
USG przezciemiączkowe
mózgu,
USG staw wszystkie,
USG stawów: barkowego,
biodrowego, kolanowego,
łokciowego, skokowego,
USG sutków,
USG ścięgno Achillesa,
USG ślinianek,
USG tarczycy,
USG tkanek miękkich
wskazanej okolicy,
USG transrektalne,
USG układu moczowego,

Scyntygrafia
a) scyntygrafia całego ciała
(MIBI),
b) Scyntygrafia całego ciała
Jodem,
c) scyntygrafia kości – badanie
trójfazowe,
d) scyntygrafia kości statyczna,
e) scyntygrafia mikcyjna nerek,
f) scyntygrafia mózgu,
g) scyntygrafia nerek
dynamiczna,
h) scyntygrafia nerek statyczna,
i) scyntygrafia perfuzyjna serca
spoczynkowa i po wysiłku
fizycznym,
j) scyntygrafia przewodu
pokarmowego,
k) scyntygrafia przytarczyc,
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l)
m)
n)
o)
p)

scyntygrafia receptorów dla
somatostatyny,
scyntygrafia ślinianek,
scyntygrafia z galem 67;
scyntygrafia tarczycy,
scyntygrafia układu
limfatycznego,
scyntygrafia wątroby
statyczna.

4.

Tomografia komputerowa (w
zakres badań TK wchodzą również
badania z podaniem środka
kontrastującego oraz tzw. Angio):
a) TK głowy,
b) TK jamy brzusznej (wątroby,
nerek, śledziony, trzustki,
nadnercza, układu
moczowego, prostaty),
c) TK klatki piersiowej,
d) TK kości (ramienia,
przedramienia, ręki, udowej,
podudzia, stopy),
e) TK kości skroniowej (uszu),
f) TK kręgosłupa,
g) TK krtani, nosogardła,
h) TK miednicy mniejszej,
i) TK oczodołów,
j) TK rekonstrukcja 3D
k) TK stawu (barkowego,
łokciowego, kolanowego,
skokowego, biodrowego,
nadgarstka),
l) TK szyi,
m) TK twarzoczaszki,
n) TK zatok,

5.

Rezonans magnetyczny MR (w
zakres badań MR wchodzą
również badania z podaniem
środka kontrastującego oraz tzw.
Angio):
a) Angio MR głowy,
b) Angio MR innej okolicy
anatomicznej,
c) Cholangio MR (MRCP),
d) MR głowy z opcją dyfuzji
(DWI),
e) MR głowy,
f) MR jamy brzusznej,

l)
m)
n)
o)
p)

4.

5.

scyntygrafia receptorów dla
somatostatyny,
scyntygrafia ślinianek,
scyntygrafia z galem 67;
scyntygrafia tarczycy,
scyntygrafia układu
limfatycznego,
scyntygrafia wątroby
statyczna.

Tomografia komputerowa (w
zakres badań TK wchodzą również
badania z podaniem środka
kontrastującego oraz tzw. Angio):
a) TK głowy,
b) TK jamy brzusznej (wątroby,
nerek, śledziony, trzustki,
nadnercza, układu
moczowego, prostaty),
c) TK klatki piersiowej,
d) TK kości (ramienia,
przedramienia, ręki, udowej,
podudzia, stopy),
e) TK kości skroniowej (uszu),
f) TK kręgosłupa,
g) TK krtani, nosogardła,
h) TK miednicy mniejszej,
i) TK oczodołów,
j) TK rekonstrukcja 3D;
k) TK stawu (barkowego,
łokciowego, kolanowego,
skokowego, biodrowego,
nadgarstka),
l) TK szyi,
m) TK twarzoczaszki,
n) TK zatok,
Rezonans magnetyczny MR (w
zakres badań MR wchodzą
również badania z podaniem
środka kontrastującego oraz tzw.
Angio):
a) Angio MR głowy,
b) Angio MR innej okolicy
anatomicznej,
c) Cholangio MR (MRCP),
d) MR głowy z opcją dyfuzji
(DWI),
e) MR głowy,
f) MR jamy brzusznej,
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g)

h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

MR kości (ramienia,
przedramienia, uda,
podudzia),
MR kręgosłupa,
MR małych kości (dłoni,
stopy),
MR małych stawów
(skokowego, łokciowego,
skroniowo-żuchwowych,
nadgarstka, dłoni, stopy),
MR miednicy mniejszej,
MR oczodołów,
MR podst. głowy z opcją
perfuzji (PWI),
MR prostaty;
MR przysadki,
MR stawu (kolanowego,
barkowego, biodrowego),
MR szyi,
MR śródpiersia,
MR tkanek miękkich
wskazanej okolicy,
MR twarzoczaszki,
MR zatok,

g)

h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

MR kości (ramienia,
przedramienia, uda,
podudzia),
MR kręgosłupa,
MR małych kości (dłoni,
stopy),
MR małych stawów
(skokowego, łokciowego,
skroniowo-żuchwowych,
nadgarstka, dłoni, stopy),
MR miednicy mniejszej,
MR oczodołów,
MR podst. głowy z opcją
perfuzji (PWI),
MR prostaty;
MR przysadki,
MR stawu (kolanowego,
barkowego, biodrowego),
MR szyi,
MR śródpiersia,
MR tkanek miękkich
wskazanej okolicy,
MR twarzoczaszki,
MR zatok,

6.
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SZCZEPIENIA

SZCZEPIENIA

USG Doppler:
a) USG Doppler brzuszny aorta i jej odgałęzienia,
b) USG Doppler naczyń
wątroby,
c) USG Doppler tętnic i żył
kończyny dolnej/górnej,
d) USG Doppler tętnic i żył
podobojczykowych,
e) USG Doppler tętnic i żył
szyjnych,
f) USG Doppler tętnic kończyny
dolnej/górnej,
g) USG Doppler tętnic
nerkowych.
SZCZEPIENIA

W ramach profilaktyki zdrowotnej
pacjent powinien mieć możliwość
wykonania nadobowiązkowego
szczepienia, które obejmują koszt
szczepionek przeciwko następującym
chorobom:: grypa, tężec i błonica. Do
szczepień pacjenci kwalifikowani będą
przez lekarzy prowadzących.

W ramach profilaktyki zdrowotnej
pacjent powinien mieć możliwość
wykonania nadobowiązkowego
szczepienia, które obejmują koszt
szczepionek przeciwko następującym
chorobom: grypa, tężec i błonica. Do
szczepień pacjenci kwalifikowani będą
przez lekarzy prowadzących.

W ramach profilaktyki zdrowotnej
pacjent powinien mieć możliwość
wykonania nadobowiązkowego
szczepienia, które obejmują koszt
szczepionek przeciwko następującym
chorobom: grypa, odra, świnka i
różyczka, odkleszczowe zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych i mózgu, tężec i
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błonica, wirusowe zapalenie wątroby
typu A, B, C. Do szczepień pacjenci
kwalifikowani będą przez lekarzy
prowadzących.
11

REHABILITACJA

REHABILITACJA

Rehabilitacja będzie wykonywana na
podstawie skierowania od lekarza i
obejmowała co najmniej 10 spotkań
fizjoterapeutycznych w ciągu 12
kolejnych miesięcy liczonych od
momentu rozpoczęcia rehabilitacji.

Rehabilitacja będzie wykonywana na
podstawie skierowania od lekarza i
obejmowała co najmniej 10 spotkań
fizjoterapeutycznych w ciągu 12
kolejnych miesięcy liczonych od
momentu rozpoczęcia rehabilitacji.

Zakres rehabilitacji ma obejmować co
najmniej następujące elementy:
1. Fizykoterapia:
a) galwanizacja,
b) jonoforeza,
c) prądy diadynamiczne DD,
d) prądy interferencyjne,
e) prądy TENS,
f) prądy Treberta,
g) prądy Kotza,
h) elektrostymulacja,
i) laseroterapia,
j) pole magnetyczne niskiej
częstotliwości,
k) krioterapia częściowa,
l) ultradźwięki,
m) fonoforeza (ultradźwięki z
lekiem);

Zakres rehabilitacji ma obejmować co
najmniej następujące elementy:
1. Fizykoterapia:
a) galwanizacja,
b) jonoforeza,
c) prądy diadynamiczne DD,
d) prądy interferencyjne,
e) prądy TENS,
f) prądy Treberta,
g) prądy Kotza,
h) elektrostymulacja,
i) laseroterapia,
j) pole magnetyczne niskiej
częstotliwości,
k) krioterapia częściowa,
l) ultradźwięki,
m) fonoforeza (ultradźwięki z
lekiem);

2.

Kinezyterapia:
2.
a) ćwiczenia treningu
funkcjonalnego: ćw. bierne,
ćw. czynno-bierne, ćw. czynne
w odciążeniu, ćw. czynne w
odciążeniu z oporem, ćw.
czynne wolne, ćw.
samowspomagane, ćw. czynne
z oporem, ćw. izometryczne,
ćw. propriopcepcji, ćw.
rozciągające (stretching), ćw.
na przyrządach;
b) kinezyterapia indywidualna
dla dorosłych;
c) kinezyterapia indywidualna
metodą PNF;

Kinezyterapia:
a) ćwiczenia treningu
funkcjonalnego: ćw. bierne,
ćw. czynno-bierne, ćw. czynne
w odciążeniu, ćw. czynne w
odciążeniu z oporem, ćw.
czynne wolne, ćw.
samowspomagane, ćw. czynne
z oporem, ćw. izometryczne,
ćw. propriopcepcji, ćw.
rozciągające (stretching), ćw.
na przyrządach;
b) kinezyterapia indywidualna dla
dorosłych;
c) kinezyterapia indywidualna
metodą PNF;
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d) kinezyterapia indywidualna
dzieci (wady postawy);
e) kinezyterapia neurologiczna
dla dzieci metoda NDT
Bobath;
f) terapia manualna (wg Mc
Kenzie, Kaltenborna-Evjenta,
Muligana, Majtlanda, Cyriaxa,
osteopatia, terapia tkanek
miękkich, neuromobilizacje);
g) instruktaż ćwiczeń do
wykonywania w domu;
h) Masaż - masaż częściowy ze
wskazań leczniczych,
i) Konsultacje specjalisty
rehabilitacji
12

13

d) kinezyterapia indywidualna
dzieci (wady postawy);
e) kinezyterapia neurologiczna
dla dzieci metoda NDT Bobath;
f) terapia manualna (wg Mc
Kenzie, Kaltenborna-Evjenta,
Muligana, Majtlanda, Cyriaxa,
osteopatia, terapia tkanek
miękkich, neuromobilizacje);
g) instruktaż ćwiczeń do
wykonywania w domu;
h) Masaż - masaż częściowy ze
wskazań leczniczych,
i) Konsultacje specjalisty
rehabilitacji.
PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
W ramach pakietu dostępne powinny
być co najmniej następujące zabiegi:
1. przegląd stomatologiczny co 6
miesięcy,
2. pantomogram kompletny
przeglądowy,
3. pantomogram połowa lewa,
4. pantomogram połowa prawa,
5. Skaling – usunięcie złogów
nazębnych,
6. Piaskowanie,
7. Fluoryzacja,
8. Instruktaż higieny jamy ustnej.
DORAŹNA POMOC
STOMATOLOGICZNA
W przypadkach nagłych dolegliwości
bólowych lub urazu zęba będzie można
uzyskać pomoc obejmującą co najmniej
następujące czynności:
1. Pantomogram połowa lewa,
2. Pantomogram połowa prawa,
3. RTG punktowe –
okołowierzchołkowe,
4. Znieczulenie nasiękowe,
5. Znieczulenie międzywięzadłowe,
6. Znieczulenie przewodowe
wewnątrzustne,
7. Trepanacja zęba,
8. Ekstripacja\amputacja
przyżyciowa miazgi - 1 kanał,
9. Opatrunek leczniczy,

Strona 49

14

10. Opatrunek chirurgiczny,
11. Zatamowanie krwawienia,
12. Usunięcie zęba
jednokorzeniowego ze
znieczuleniem,
13. Usunięcie zęba
wielokorzeniowego ze
znieczuleniem,
14. Usuniecie zęba mlecznego z
zresorbowanym korzeniem ze
znieczuleniem,
15. Usunięcie zęba mlecznego z
niezresorbowanym korzeniem - ze
znieczuleniem,
16. Chirurgiczne zaopatrzenie małej
rany,
17. Chirurgiczne zaopatrzenie małej
rany ze szwem,
18. Chirurgiczne zaopatrzenie małej
rany z opracowaniem i szwem,
19. Chirurgiczne zaopatrzenie dużej
rany ze szwem,
20. Usunięcie fragmentu zęba (ze
znieczuleniem),
21. Usunięcie złamanego korzenia
bez dłutowania – ze
znieczuleniem,
22. Usunięcie korzeni z dłutowaniem,
23. Nacięcie ropnia podśluzówkowego
- doraźna pomoc,
24. Nacięcie ropnia podokostnego,
podskórnego,
25. Płukanie ropnia,
26. Płukanie suchego zębodołu i
aplikacja leku,
27. Ponowne zacementowanie
korony, mostu, licówki, wkładu
KK.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Pacjent powinien mieć zapewnioną
opiekę stomatologiczną w co najmniej
następującym zakresie:
1. Leczenie zachowawcze:
a) Przegląd okresowy co 6
miesięcy,
b) Znieczulenie nasiękowe lub
międzywięzadłowe,
c) Znieczulenie przewodowe
wewnątrzustne,
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d) Znieczulenie CitoJet,
e) Opracowanie ubytku
próchnicowego,
f) Wypełnienie tymczasowe
glasjomerowe 1 pow. z
opracowaniem,
g) Wypełnienie tymczasowe
glasjomerowe 2 pow. z
opracowaniem,
h) Wypełnienie tymczasowe
glasjomerowe 3 pow. z
opracowaniem,
i) Wypełnienie kompozytowe
małe bez opracowania,
j) Wypełnienie kompozytowe
małe z opracowaniem,
k) Wypełnienie kompozytowe z
opracowaniem 1 powierzchni,
l) Wypełnienie kompozytowe z
opracowaniem 2 powierzchni,
m) Wypełnienie kompozytowe z
opracowaniem 3 powierzchni,
n) Wypełnienie kompozytowe z
opracowaniem 3 i więcej
pow.,
o) Wypełnienie Compoglass w
zębie mlecznym małe,
p) Wypełnienie Compoglass w
zębie mlecznym duże,
q) Lakierowanie szyjki zęba Seal
& Protect,
r) Odbudowa korony zęba
materiałem kompozytowym
met. bezpośrednią,
s) Impregnacja zębiny,
t) RTG okołowierzchołkowe w
trakcie leczenia
zachowawczego;
2.

Chirurgia stomatologiczna:
a) Konsultacja chirurgiczna,
b) Znieczulenie nasiękowe /
międzywięzadłowe,
c) Znieczulenie przewodowe
wewnątrzustne,
d) Znieczulenie CitoJet,
e) Opatrunek chirurgiczny,
f) Zatamowanie krwawienia,
g) Chirurgiczne zaopatrzenie
małej rany,
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h) Chirurgiczne zaopatrzenie
małej rany ze szwem,
i) Chirurgiczne zaopatrzenie
małej rany z opracowaniem i
szwem,
j) Chirurgiczne zaopatrzenie
dużej rany ze szwami,
k) Usunięcie fragmentu zęba (ze
znieczuleniem),
l) Usunięcie zęba
jednokorzeniowego ze
znieczuleniem,
m) Usunięcie zęba
wielokorzeniowego ze
znieczuleniem,
n) Usunięcie zęba mlecznego z
zresorbowanym korzeniem ze
znieczuleniem,
o) Usunięcie zęba mlecznego z
niezresorbowanym korzeniem
- ze znieczuleniem,
p) Usunięcie złamanego
korzenia - korzeń bez
dłutowania - ze
znieczuleniem,
q) Usunięcie korzeni –
dłutowanie,
r) Nacięcie ropnia
podśluzówkowego,
s) Nacięcie ropnia
podokostnego, podskórnego,
t) Płukanie ropnia;
3.

Endodoncja:
a) Zastosowanie koferdamu,
b) Trepanacja zęba samodzielna wizyta 1 ząb,
c) Dewitalizacja miazgi zęba,
d) Amputacja zdewitalizowanej
miazgi,
e) Ekstripacja / amputacja
przyżyciowa miazgi - 1 kanał,
f) Opatrunek leczniczy,
g) Opracowanie kanału
korzeniowego,
h) Częściowe opracowanie
kanału,
i) Opracowanie kanału
korzeniowego metodą
rotacyjną,
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)
w)
x)
y)
z)

Opracowanie kanału w zębie
zgorzelinowym,
Wypełnienie 1 kanału BObtura,
Wypełnienie 1 kanału,
Wypełnienie 1 kanału metodą
kondensacji bocznej,
Ponowne udrożnienie
wypełnionego kanału,
Opracowanie ubytku
próchnicowego,
Opracowanie ubytku żelem
carisolv,
Postępowanie przy obnażeniu
i skaleczeniu miazgi,
Użycie ćwieków
okołomiazgowych,
Usunięcie wkładu KK –
złożone,
Usunięcie wkładu KK – proste,
Dodatkowe fizykochemiczne
metody udrażniania i
opracowania kanału,
Usuniecie złamanego
narzędzia,
Praca pod mikroskopem,
Opracowanie kanału
ultradźwiękami,
Zamknięcie perforacji w
kanale,
Zamknięcie perforacji w dnie
komory,

4.

15

ZNIŻKI

ZNIŻKI

Konsultacje w ramach pakietu dla
dorosłych i dzieci (w pakietach
rodzinnych):
a) Konsultacja implantologiczna,
b) Konsultacja protetyczna,
c) Konsultacja ortodontyczna,
d) Konsultacja
periodontologiczna,
e) Konsultacja chirurgiczna,
f) Konsultacja estetyczna.
ZNIŻKI

Osoby objęte programem powinny
posiadać zniżkę co najmniej 10% na
pozostałe konsultacje specjalistyczne,
badania laboratoryjne i diagnostyczne,
operacje i inne nie zawarte w pakietach.

Osoby objęte programem powinny
posiadać zniżkę co najmniej 10% na
pozostałe konsultacje specjalistyczne,
badania laboratoryjne i diagnostyczne,
operacje i inne nie zawarte w pakietach.

Osoby objęte programem powinny
posiadać zniżkę co najmniej 10% na
pozostałe konsultacje specjalistyczne,
badania laboratoryjne i diagnostyczne,
operacje i inne nie zawarte w pakietach.
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IX.

Szacunkowe dane dotyczące ilości i struktury pracowników korzystających obecnie z pakietów
medycyny pracy i pakietów medycznych, niezbędnych do przygotowania oferty przez
Wykonawcę:
1. Liczba aktualnie zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Informatyki wynosi – 531 osób (stan
na 31.03.2019 roku), w tym 229 kobiety i 302 mężczyzn, w przedziale wiekowym 20-78 lat.
2. Zakresem profilaktycznych badań z zakresu Medycyny Pracy objęci są wszyscy Pracownicy
Zamawiającego.
3. Ilość pracowników wskazana w Tabeli nr 2 objętych badaniami lekarskimi ma charakter
orientacyjny i służy jedynie do obliczenia ceny oferty.
4. Wskazane Ilości pracowników mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w czasie trwania
umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego

Tabela nr 2 – Podział pracowników wg płci i wybranego Wariantu opieki medycznej
PŁEĆ

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT II

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT III

WARIANT III

INDYWIDUALNY

PARTNERSKI

RODZINNY

INDYWIDUALNY

PARTNERSKI

RODZINNY

K

229

22

21

15

2

2

4

M

302

19

22

48

8

5

10

5. Tabele do oceny ryzyka - struktura pracowników COI zatrudnionych na dzień 31.03.2019 r.
z uwzględnieniem posiadanego przez nich rodzaju pakietu medycznego:
a. Tabela nr 3 – Kobiety Wariant I
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

kobieta

1991

WI

2

kobieta

1989

WI

3

kobieta

1978

WI

4

kobieta

1983

WI

5

kobieta

1985

WI

6

kobieta

1976

WI

7

kobieta

1962

WI

8

kobieta

1984

WI

9

kobieta

1973

WI

10

kobieta

1989

WI

11

kobieta

1988

WI

12

kobieta

1984

WI
Strona 54

13

kobieta

1987

WI

14

kobieta

1977

WI

15

kobieta

1986

WI

16

kobieta

1991

WI

17

kobieta

1974

WI

18

kobieta

1978

WI

19

kobieta

1985

WI

20

kobieta

1987

WI

21

kobieta

1988

WI

22

kobieta

1995

WI

23

kobieta

1992

WI

24

kobieta

1991

WI

25

kobieta

1992

WI

26

kobieta

1971

WI

27

kobieta

1952

WI

28

kobieta

1985

WI

29

kobieta

1964

WI

30

kobieta

1984

WI

31

kobieta

1988

WI

32

kobieta

1984

WI

33

kobieta

1986

WI

34

kobieta

1986

WI

35

kobieta

1981

WI

36

kobieta

1985

WI

37

kobieta

1988

WI

38

kobieta

1969

WI

39

kobieta

1984

WI

40

kobieta

1963

WI

41

kobieta

1990

WI

42

kobieta

1966

WI

43

kobieta

1968

WI

44

kobieta

1978

WI

45

kobieta

1978

WI

46

kobieta

1972

WI
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47

kobieta

1982

WI

48

kobieta

1977

WI

49

kobieta

1959

WI

50

kobieta

1992

WI

51

kobieta

1961

WI

52

kobieta

1986

WI

53

kobieta

1986

WI

54

kobieta

1990

WI

55

kobieta

1988

WI

56

kobieta

1999

WI

57

kobieta

1981

WI

58

kobieta

1968

WI

59

kobieta

1979

WI

60

kobieta

1984

WI

61

kobieta

1985

WI

62

kobieta

1987

WI

63

kobieta

1971

WI

64

kobieta

1981

WI

65

kobieta

1982

WI

66

kobieta

1984

WI

67

kobieta

1987

WI

68

kobieta

1991

WI

69

kobieta

1976

WI

70

kobieta

1968

WI

71

kobieta

1985

WI

72

kobieta

1995

WI

73

kobieta

1983

WI

74

kobieta

1992

WI

75

kobieta

1983

WI

76

kobieta

1981

WI

77

kobieta

1993

WI

78

kobieta

1977

WI

79

kobieta

1987

WI

80

kobieta

1982

WI
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81

kobieta

1986

WI

82

kobieta

1971

WI

83

kobieta

1994

WI

84

kobieta

1987

WI

85

kobieta

1989

WI

86

kobieta

1968

WI

87

kobieta

1985

WI

88

kobieta

1976

WI

89

kobieta

1980

WI

90

kobieta

1984

WI

91

kobieta

1981

WI

92

kobieta

1985

WI

93

kobieta

1993

WI

94

kobieta

1977

WI

95

kobieta

1985

WI

96

kobieta

1976

WI

97

kobieta

1990

WI

98

kobieta

1962

WI

99

kobieta

1990

WI

100

kobieta

1983

WI

101

kobieta

1976

WI

102

kobieta

1955

WI

103

kobieta

1958

WI

104

kobieta

1972

WI

105

kobieta

1987

WI

106

kobieta

1974

WI

107

kobieta

1984

WI

108

kobieta

1988

WI

109

kobieta

1991

WI

110

kobieta

1989

WI

111

kobieta

1974

WI

112

kobieta

1984

WI

113

kobieta

1968

WI

114

kobieta

1989

WI
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115

kobieta

1976

WI

116

kobieta

1941

WI

117

kobieta

1963

WI

118

kobieta

1973

WI

119

kobieta

1997

WI

120

kobieta

1977

WI

121

kobieta

1993

WI

122

kobieta

1987

WI

123

kobieta

1986

WI

124

kobieta

1967

WI

125

kobieta

1970

WI

126

kobieta

1992

WI

127

kobieta

1989

WI

128

kobieta

1986

WI

129

kobieta

1966

WI

130

kobieta

1986

WI

131

kobieta

1969

WI

132

kobieta

1989

WI

133

kobieta

1989

WI

134

kobieta

1996

WI

135

kobieta

1979

WI

136

kobieta

1988

WI

137

kobieta

1986

WI

138

kobieta

1978

WI

139

kobieta

1984

WI

140

kobieta

1972

WI

141

kobieta

1979

WI

142

kobieta

1959

WI

143

kobieta

1957

WI

144

kobieta

1997

WI

145

kobieta

1960

WI

146

kobieta

1979

WI

147

kobieta

1971

WI

148

kobieta

1989

WI
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149

kobieta

1982

WI

150

kobieta

1979

WI

151

kobieta

1982

WI

152

kobieta

1980

WI

153

kobieta

1991

WI

154

kobieta

1952

WI

155

kobieta

1949

WI

156

kobieta

1995

WI

157

kobieta

1989

WI

158

kobieta

1982

WI

159

kobieta

1971

WI

160

kobieta

1995

WI

161

kobieta

1970

WI

162

kobieta

1994

WI

163

kobieta

1981

WI

b. Tabela nr 4 – Kobiety Wariant II pracowniczy
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

kobieta

1989

W II pracowniczy

2

kobieta

1989

W II pracowniczy

3

kobieta

1958

W II pracowniczy

4

kobieta

1983

W II pracowniczy

5

kobieta

1978

W II pracowniczy

6

kobieta

1990

W II pracowniczy

7

kobieta

1983

W II pracowniczy

8

kobieta

1988

W II pracowniczy

9

kobieta

1955

W II pracowniczy

10

kobieta

1994

W II pracowniczy

11

kobieta

1987

W II pracowniczy

12

kobieta

1965

W II pracowniczy

13

kobieta

1979

W II pracowniczy

14

kobieta

1966

W II pracowniczy

15

kobieta

1992

W II pracowniczy

16

kobieta

1975

W II pracowniczy

17

kobieta

1975

W II pracowniczy
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18

kobieta

1983

W II pracowniczy

19

kobieta

1966

W II pracowniczy

20

kobieta

1981

W II pracowniczy

21

kobieta

1983

W II pracowniczy

22

kobieta

1989

W II pracowniczy

c. Tabela nr 5 – Kobiety Wariant II pracowniczy + 1
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

kobieta

1991

W II pracowniczy + 1

2

kobieta

1983

W II pracowniczy + 1

3

kobieta

1981

W II pracowniczy + 1

4

kobieta

1976

W II pracowniczy + 1

5

kobieta

1982

W II pracowniczy + 1

6

kobieta

1959

W II pracowniczy + 1

7

kobieta

1988

W II pracowniczy + 1

8

kobieta

1971

W II pracowniczy + 1

9

kobieta

1986

W II pracowniczy + 1

10

kobieta

1977

W II pracowniczy + 1

11

kobieta

1981

W II pracowniczy + 1

12

kobieta

1995

W II pracowniczy + 1

13

kobieta

1987

W II pracowniczy + 1

14

kobieta

1991

W II pracowniczy + 1

15

kobieta

1980

W II pracowniczy + 1

16

kobieta

1982

W II pracowniczy + 1

17

kobieta

1985

W II pracowniczy + 1

18

kobieta

1987

W II pracowniczy + 1

19

kobieta

1991

W II pracowniczy + 1

20

kobieta

1982

W II pracowniczy + 1

21

kobieta

1984

W II pracowniczy + 1

d. Tabela nr 6 – Kobiety Wariant II rodzinny
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

kobieta

1983

W II rodzinny

2

kobieta

1982

W II rodzinny

3

kobieta

1989

W II rodzinny
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4

kobieta

1974

W II rodzinny

5

kobieta

1986

W II rodzinny

6

kobieta

1990

W II rodzinny

7

kobieta

1976

W II rodzinny

8

kobieta

1983

W II rodzinny

9

kobieta

1971

W II rodzinny

10

kobieta

1980

W II rodzinny

11

kobieta

1981

W II rodzinny

12

kobieta

1988

W II rodzinny

13

kobieta

1984

W II rodzinny

14

kobieta

1984

W II rodzinny

15

kobieta

1974

W II rodzinny

e. Tabela nr 7 – Kobiety Wariant III pracowniczy
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

kobieta

1987

W III pracowniczy

2

kobieta

1993

W III pracowniczy

f.

Tabela nr 8 – Kobiety Wariant III pracowniczy +1

Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

kobieta

1975

W III pracowniczy +1

2

kobieta

1993

W III pracowniczy +1

g. Tabela nr 9 – Kobiety Wariant III rodzinny
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

kobieta

1987

W III rodzinny

2

kobieta

1969

W III rodzinny

3

kobieta

1976

W III rodzinny

4

kobieta

1979

W III rodzinny

h. Tabela nr 10 – Mężczyźni Wariant I pracowniczy
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu
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1

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

2

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

3

mężczyzna

1976

W I pracowniczy

4

mężczyzna

1963

W I pracowniczy

5

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

6

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

7

mężczyzna

1986

W I pracowniczy

8

mężczyzna

1983

W I pracowniczy

9

mężczyzna

1994

W I pracowniczy

10

mężczyzna

1966

W I pracowniczy

11

mężczyzna

1995

W I pracowniczy

12

mężczyzna

1960

W I pracowniczy

13

mężczyzna

1986

W I pracowniczy

14

mężczyzna

1973

W I pracowniczy

15

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

16

mężczyzna

1986

W I pracowniczy

17

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

18

mężczyzna

1971

W I pracowniczy

19

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

20

mężczyzna

1974

W I pracowniczy

21

mężczyzna

1992

W I pracowniczy

22

mężczyzna

1962

W I pracowniczy

23

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

24

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

25

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

26

mężczyzna

1994

W I pracowniczy

27

mężczyzna

1985

W I pracowniczy

28

mężczyzna

1979

W I pracowniczy

29

mężczyzna

1979

W I pracowniczy

30

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

31

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

32

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

33

mężczyzna

1996

W I pracowniczy

34

mężczyzna

1957

W I pracowniczy

35

mężczyzna

1968

W I pracowniczy
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36

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

37

mężczyzna

1980

W I pracowniczy

38

mężczyzna

1989

W I pracowniczy

39

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

40

mężczyzna

1962

W I pracowniczy

41

mężczyzna

1979

W I pracowniczy

42

mężczyzna

1977

W I pracowniczy

43

mężczyzna

1969

W I pracowniczy

44

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

45

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

46

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

47

mężczyzna

1968

W I pracowniczy

48

mężczyzna

1980

W I pracowniczy

49

mężczyzna

1985

W I pracowniczy

50

mężczyzna

1987

W I pracowniczy

51

mężczyzna

1979

W I pracowniczy

52

mężczyzna

1995

W I pracowniczy

53

mężczyzna

1989

W I pracowniczy

54

mężczyzna

1985

W I pracowniczy

55

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

56

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

57

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

58

mężczyzna

1992

W I pracowniczy

59

mężczyzna

1968

W I pracowniczy

60

mężczyzna

1975

W I pracowniczy

61

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

62

mężczyzna

1980

W I pracowniczy

63

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

64

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

65

mężczyzna

1976

W I pracowniczy

66

mężczyzna

1979

W I pracowniczy

67

mężczyzna

1975

W I pracowniczy

68

mężczyzna

1980

W I pracowniczy

69

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

70

mężczyzna

1992

W I pracowniczy
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71

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

72

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

73

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

74

mężczyzna

1964

W I pracowniczy

75

mężczyzna

1980

W I pracowniczy

76

mężczyzna

1975

W I pracowniczy

77

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

78

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

79

mężczyzna

1959

W I pracowniczy

80

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

81

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

82

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

83

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

84

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

85

mężczyzna

1989

W I pracowniczy

86

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

87

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

88

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

89

mężczyzna

1974

W I pracowniczy

90

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

91

mężczyzna

1970

W I pracowniczy

92

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

93

mężczyzna

1960

W I pracowniczy

94

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

95

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

96

mężczyzna

1987

W I pracowniczy

97

mężczyzna

1967

W I pracowniczy

98

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

99

mężczyzna

1973

W I pracowniczy

100

mężczyzna

1968

W I pracowniczy

101

mężczyzna

1994

W I pracowniczy

102

mężczyzna

1964

W I pracowniczy

103

mężczyzna

1976

W I pracowniczy

104

mężczyzna

1964

W I pracowniczy

105

mężczyzna

1984

W I pracowniczy
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106

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

107

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

108

mężczyzna

1979

W I pracowniczy

109

mężczyzna

1980

W I pracowniczy

110

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

111

mężczyzna

1975

W I pracowniczy

112

mężczyzna

1974

W I pracowniczy

113

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

114

mężczyzna

1954

W I pracowniczy

115

mężczyzna

1983

W I pracowniczy

116

mężczyzna

1968

W I pracowniczy

117

mężczyzna

1994

W I pracowniczy

118

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

119

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

120

mężczyzna

1989

W I pracowniczy

121

mężczyzna

1970

W I pracowniczy

122

mężczyzna

1994

W I pracowniczy

123

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

124

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

125

mężczyzna

1969

W I pracowniczy

126

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

127

mężczyzna

1970

W I pracowniczy

128

mężczyzna

1989

W I pracowniczy

129

mężczyzna

1996

W I pracowniczy

130

mężczyzna

1994

W I pracowniczy

131

mężczyzna

1990

W I pracowniczy

132

mężczyzna

1983

W I pracowniczy

133

mężczyzna

1995

W I pracowniczy

134

mężczyzna

1983

W I pracowniczy

135

mężczyzna

1975

W I pracowniczy

136

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

137

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

138

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

139

mężczyzna

1973

W I pracowniczy

140

mężczyzna

1979

W I pracowniczy
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141

mężczyzna

1969

W I pracowniczy

142

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

143

mężczyzna

1980

W I pracowniczy

144

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

145

mężczyzna

1954

W I pracowniczy

146

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

147

mężczyzna

1985

W I pracowniczy

148

mężczyzna

1973

W I pracowniczy

149

mężczyzna

1972

W I pracowniczy

150

mężczyzna

1975

W I pracowniczy

151

mężczyzna

1988

W I pracowniczy

152

mężczyzna

1973

W I pracowniczy

153

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

154

mężczyzna

1989

W I pracowniczy

155

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

156

mężczyzna

1984

W I pracowniczy

157

mężczyzna

1973

W I pracowniczy

158

mężczyzna

1977

W I pracowniczy

159

mężczyzna

1992

W I pracowniczy

160

mężczyzna

1980

W I pracowniczy

161

mężczyzna

1986

W I pracowniczy

162

mężczyzna

1982

W I pracowniczy

163

mężczyzna

1983

W I pracowniczy

164

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

165

mężczyzna

1985

W I pracowniczy

166

mężczyzna

1979

W I pracowniczy

167

mężczyzna

1991

W I pracowniczy

168

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

169

mężczyzna

1972

W I pracowniczy

170

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

171

mężczyzna

1970

W I pracowniczy

172

mężczyzna

1990

W I pracowniczy

173

mężczyzna

1979

W I pracowniczy

174

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

175

mężczyzna

1954

W I pracowniczy
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176

mężczyzna

1966

W I pracowniczy

177

mężczyzna

1990

W I pracowniczy

178

mężczyzna

1966

W I pracowniczy

179

mężczyzna

1976

W I pracowniczy

180

mężczyzna

1974

W I pracowniczy

181

mężczyzna

1981

W I pracowniczy

182

mężczyzna

1983

W I pracowniczy

183

mężczyzna

1974

W I pracowniczy

184

mężczyzna

1977

W I pracowniczy

185

mężczyzna

1967

W I pracowniczy

186

mężczyzna

1977

W I pracowniczy

187

mężczyzna

1993

W I pracowniczy

188

mężczyzna

1968

W I pracowniczy

189

mężczyzna

1989

W I pracowniczy

190

mężczyzna

1978

W I pracowniczy

i.

Tabela nr 11 – Mężczyźni Wariant II pracowniczy

Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

mężczyzna

1982

W II pracowniczy

2

mężczyzna

1977

W II pracowniczy

3

mężczyzna

1974

W II pracowniczy

4

mężczyzna

1977

W II pracowniczy

5

mężczyzna

1980

W II pracowniczy

6

mężczyzna

1983

W II pracowniczy

7

mężczyzna

1983

W II pracowniczy

8

mężczyzna

1990

W II pracowniczy

9

mężczyzna

1971

W II pracowniczy

10

mężczyzna

1984

W II pracowniczy

11

mężczyzna

1985

W II pracowniczy

12

mężczyzna

1966

W II pracowniczy

13

mężczyzna

1988

W II pracowniczy

14

mężczyzna

1982

W II pracowniczy

15

mężczyzna

1984

W II pracowniczy

16

mężczyzna

1988

W II pracowniczy

17

mężczyzna

1980

W II pracowniczy
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18

mężczyzna

1989

W II pracowniczy

19

mężczyzna

1978

W II pracowniczy

j.

Tabela nr 12 – Mężczyźni Wariant II pracowniczy + 1

Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

mężczyzna

1986

W II pracowniczy + 1

2

mężczyzna

1985

W II pracowniczy + 1

3

mężczyzna

1990

W II pracowniczy + 1

4

mężczyzna

1958

W II pracowniczy + 1

5

mężczyzna

1959

W II pracowniczy + 1

6

mężczyzna

1985

W II pracowniczy + 1

7

mężczyzna

1985

W II pracowniczy + 1

8

mężczyzna

1994

W II pracowniczy + 1

9

mężczyzna

1957

W II pracowniczy + 1

10

mężczyzna

1982

W II pracowniczy + 1

11

mężczyzna

1986

W II pracowniczy + 1

12

mężczyzna

1983

W II pracowniczy + 1

13

mężczyzna

1986

W II pracowniczy + 1

14

mężczyzna

1987

W II pracowniczy + 1

15

mężczyzna

1985

W II pracowniczy + 1

16

mężczyzna

1986

W II pracowniczy + 1

17

mężczyzna

1991

W II pracowniczy + 1

18

mężczyzna

1984

W II pracowniczy + 1

19

mężczyzna

1962

W II pracowniczy + 1

20

mężczyzna

1954

W II pracowniczy + 1

21

mężczyzna

1983

W II pracowniczy + 1

22

mężczyzna

1994

W II pracowniczy + 1

k. Tabela nr 13 – Mężczyźni Wariant II rodzinny
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

mężczyzna

1971

W II rodzinny

2

mężczyzna

1985

W II rodzinny

3

mężczyzna

1984

W II rodzinny

4

mężczyzna

1975

W II rodzinny

5

mężczyzna

1975

W II rodzinny
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6

mężczyzna

1972

W II rodzinny

7

mężczyzna

1978

W II rodzinny

8

mężczyzna

1977

W II rodzinny

9

mężczyzna

1978

W II rodzinny

10

mężczyzna

1980

W II rodzinny

11

mężczyzna

1986

W II rodzinny

12

mężczyzna

1982

W II rodzinny

13

mężczyzna

1992

W II rodzinny

14

mężczyzna

1974

W II rodzinny

15

mężczyzna

1967

W II rodzinny

16

mężczyzna

1983

W II rodzinny

17

mężczyzna

1981

W II rodzinny

18

mężczyzna

1982

W II rodzinny

19

mężczyzna

1977

W II rodzinny

20

mężczyzna

1985

W II rodzinny

21

mężczyzna

1978

W II rodzinny

22

mężczyzna

1968

W II rodzinny

23

mężczyzna

1972

W II rodzinny

24

mężczyzna

1974

W II rodzinny

25

mężczyzna

1978

W II rodzinny

26

mężczyzna

1980

W II rodzinny

27

mężczyzna

1989

W II rodzinny

28

mężczyzna

1973

W II rodzinny

29

mężczyzna

1965

W II rodzinny

30

mężczyzna

1974

W II rodzinny

31

mężczyzna

1969

W II rodzinny

32

mężczyzna

1978

W II rodzinny

33

mężczyzna

1978

W II rodzinny

34

mężczyzna

1978

W II rodzinny

35

mężczyzna

1986

W II rodzinny

36

mężczyzna

1974

W II rodzinny

37

mężczyzna

1989

W II rodzinny

38

mężczyzna

1991

W II rodzinny

39

mężczyzna

1973

W II rodzinny

40

mężczyzna

1979

W II rodzinny
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41

mężczyzna

1987

W II rodzinny

42

mężczyzna

1972

W II rodzinny

43

mężczyzna

1976

W II rodzinny

44

mężczyzna

1973

W II rodzinny

45

mężczyzna

1982

W II rodzinny

46

mężczyzna

1989

W II rodzinny

47

mężczyzna

1977

W II rodzinny

48

mężczyzna

1974

W II rodzinny

l.

Tabela nr 13 – Mężczyźni Wariant III pracowniczy

Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

mężczyzna

1978

W III pracowniczy

2

mężczyzna

1983

W III pracowniczy

3

mężczyzna

1983

W III pracowniczy

4

mężczyzna

1974

W III pracowniczy

5

mężczyzna

1978

W III pracowniczy

6

mężczyzna

1985

W III pracowniczy

7

mężczyzna

1978

W III pracowniczy

8

mężczyzna

1980

W III pracowniczy

m. Tabela nr 14 – Mężczyźni Wariant III pracowniczy + 1
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

mężczyzna

1973

W III pracowniczy + 1

2

mężczyzna

1994

W III pracowniczy + 1

3

mężczyzna

1990

W III pracowniczy + 1

4

mężczyzna

1990

W III pracowniczy + 1

5

mężczyzna

1980

W III pracowniczy + 1

a. Tabela nr 15 – Mężczyźni Wariant III rodzinny
Lp.

Płeć

Rok urodzenia

Rodzaj Wariantu

1

mężczyzna

1968

W III rodzinny

2

mężczyzna

1984

W III rodzinny

3

mężczyzna

1977

W III rodzinny

4

mężczyzna

1971

W III rodzinny

5

mężczyzna

1971

W III rodzinny
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X.

6

mężczyzna

1973

W III rodzinny

7

mężczyzna

1971

W III rodzinny

8

mężczyzna

1978

W III rodzinny

9

mężczyzna

1973

W III rodzinny

10

mężczyzna

1978

W III rodzinny

Pozostałe wymagania opisane są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do
ogłoszenia o zamówieniu.
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