
 

 

  

 
  

  

Termin objęcia opieką – 1 czerwca 2017 r. 

PAKIET PODSTAWOWY 
 

• KONSULTACJE LEKARZA internisty, pediatry 
• KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE – ginekolog, okulista, 
dermatolog, laryngolog, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, 
ortopeda, chirurg ogólny, neurolog, urolog, kardiolog, 
alergolog, diabetolog, endokrynolog, ginekolog-endokrynolog, 
gastroenterolog onkolog, pulmonolog, reumatolog, hematolog, 
nefrolog, neurochirurg, proktolog, anestezjolog, lekarz chorób 
zakaźnych, lekarz rehabilitacji, specjalista immunologii 
klinicznej, konsultacja radiologiczna, immunologia chorób 
alergicznych 
Konsultacje dziecięce: ginekolog, dermatolog, alergolog, 
gastrolog, kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, ortopeda, 
laryngolog 
• PROWADZENIE CIĄŻY 
• SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 
• PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY – raz w roku 
• BADANIA DIAGNOSTYCZNE – m.in. EKG, RTG kostny, USG, 
USG Doppler, tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny, endoskopia, EKG, Holter 
• BADANIA LABORATORYJNE  - m.in. hematologia i koagulacja 
– morfologia, OB,  analityka – badanie ogólne moczu, 
biochemia, bakteriologia, diagnostyka chorób tarczycy 
• ZABIEGI AMBULATORYJNE – zabiegi z zakresu alergologii, 
chirurgii, ginekologii, laryngologii, okulistyki, ortopedii, zabiegi 
w gabinecie zabiegowym 
• REHABILITACJA – 3 rodzaje zabiegów po 10 każdy w ciągu 
roku trwania umowy 
• WIZYTY DOMOWE – 10 wizyt rocznie na każdego 
uprawnionego 

Pakiet podstawowy  w całości finansowany 
przez pracodawcę 

Nowy operator usług medycznych dla pracowników  
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz osób uprawnionych 

 

 
 

KONTAKT DO WYDZIAŁU 
OGÓLNOPRACOWNICZEGO: 

ANNA KOWALSKA 
NR TELEFONU 22 47 37 247 

 

  Pakiet rodzinny - 115 zł miesięcznie

  Pakiet partnerski – 55 zł miesięcznie 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Koleje_Mazowieckie-logo.svg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁY 
WARSZAWSKIE  
 
Oddział ARKADIA 
al. Jana Pawła II 82 
 
ODDZIAŁ ATRIUM 
al. Jana Pawła II 29 
 
ODDZIAŁ BLUE CITY 
Al. Jerozolimskie 
179 
02-222 Warszawa 

ODDZIAŁ CENTRUM 
al. Solidarności 128 
 
ODDZIAŁ 
DOMANIEWSKA 
ul. Domaniewska 49 

 
 
ODDZIAŁ POSTĘPU 
ul. Postępu 6 
 
ODDZIAŁ PROMENADA 
ul. Ostrobramska 75c 
 
ODDZIAŁ 
PRZYOKOPOWA 
ul. Przyokopowa 31 
 
ODDZIAŁ PUŁAWSKA 
ul. Puławska 326 
 
ODDZIAŁ WILANÓW 
Al. Rzeczypospolitej 14 
 
ODDZIAŁ ZACISZE 
ul. Gilarska 86c 

 

ODDZIAŁY 
POZAWARSZAWSKIE 

  
Gdańsk 
Oddział GRUNWALDZKA 
al. Grunwaldzka 163 
 
Gdynia 
Oddział ALFA PLAZA 
ul. Batorego 28 
 
Katowice 
Oddział CHORZOWSKA 
ul. Chorzowska 152 
 
Oddział LIGOCKA 
ul. Ligocka 103 
 
Łódź 
Oddział MANUFAKTURA 
ul. Drewnowska 58 

 
 
Kraków 
Oddział GALERIA KRAKOWSKA 
ul. Pawia 5arszawa 
 
Oddział KLIMECKIEGO 
ul. Klimeckiego 1 
 
Poznań 
Oddział KUPIEC POZNAŃSKI 
Pl. Wiosny Ludów 2 
 
Wrocław 
Oddział ARKADY 
WROCŁAWSKIE 
ul. Powstańców Śląskich 
 
Oddział WEST GATE 
ul. Lotnicza 12 
54-155 Wrocław 

 

Wykaz placówek partnerskich dostępny pod adresem  

https://cm.enel.pl/centrum-medyczne/przychodnie-i-placowki/placowki-partnerskie/ 

ponad 1500 
placówek w całym kraju 

6 
przychodni przyzakładowych 

21 
własnych wieloprofilowych  
Centrów Medycznych 2 szpitale 

Przychodnie własne Enel-Med 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjBhfLu6_HTAhVEiCwKHcNGBh4QjRwIBw&url=https://enel.pl/&psig=AFQjCNGe_qEB95MO-EhK4DtwQkXdmHkw0Q&ust=1494935769381436
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Koleje_Mazowieckie-logo.svg


                                         

                                                                   
 

Najczęściej zadawane pytania: 

 
Jak rozumiana jest rodzina w ENEL MED? Przez rodzinę rozumie 
się następujące osoby: współmałżonka lub partnera życiowego 
oraz wszystkie dzieci zamieszkujące w gospodarstwie domowym 
do 26 roku życia.  

Czy moja rodzina będzie miała taki sam zakres usług co ja? 
Członkowie rodziny mają zakres pakietu podstawowego, przy 
czym dzieci posiadają konsultacje u następujących lekarzy: 
pediatra, : ginekolog, dermatolog, alergolog, gastrolog, kardiolog, 
nefrolog, neurolog, okulista, ortopeda, laryngolog 

Czy do lekarzy specjalistów wymagane są skierowania od 
internisty? Nie.  

Czy akceptowane są skierowania na badania od lekarzy spoza 
ENEL-MED? Tak.  

Co zrobić jak nagle zachoruję w weekend/święta/w nocy/na 
urlopie? W nagłych przypadkach można dzwonić 24 H na 
Pierwszą Linię Medyczną pod nr tel. 0 501 111 999.  

Czy wizyty domowe są limitowane i jak się je zamawia? W 
pakiecie podstawowym każda osoba ma możliwość zrealizowania 
do 10 wizyt domowych rocznie.  

Jak długo trzeba czekać na wizytę u specjalisty? Na wizytę czeka 
się 3-7 dni roboczych w zależności od specjalizacji lekarskiej.  

 
 

Czy zawsze muszę przy sobie posiadać kartę ENEL MED? Nie. 
Najważniejszy jest dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód 
osobisty.  

Jeśli zapomnę, jakie usługi zostały wykupione w pakiecie, kogo 
mogę prosić o ich przypomnienie? Przy otrzymywanych kartach 
znajduje się ulotka z dokładnym zakresem pakietu danego 
pracownika. Ponadto Firma ENEL-MED zawsze może służyć 
pomocą w sprawdzeniu zakresu.  

Co zrobić w chwili kiedy chcę umówić się do lekarza? W celu 
umówienia wizyty w placówkach własnych ENEL-MED 
(Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice) 
należy dzwonić pod numer 22 23 07 007 / 660 307 007 lub online 
przez stronę www.enel.pl. W celu skorzystania z placówek 
partnerskich ENEL MED należy dzwonić bezpośrednio do danej 
placówki, bądź umawiać się bezpośrednio w placówce. Aktualna 
lista placówek na stronie www.enel.pl.  

Czy wyniki badań mogę odbierać online? Tak, ale tylko w 
przypadku korzystania z placówek własnych ENEL-MED.  

W jakich godzinach mogę wykonywać badania laboratoryjne w 
oddziałach ENEL-MED? Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-
11.00 i w soboty od 9.00 do 11.00.  

Jak długo trzeba czekać na wizytę u internisty/pediatry? Wizyta 
u pediatry i internisty jest realizowana w dniu zgłoszenia 
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