
ZAPRASZAMY DO 
BEZPŁATNYCH STREF ZDROWIA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 
W RAMACH PROJEKTU „ADAMED DLA RODZINY”

1. Świadczenia medyczne udzielne są przez jednostki wyjazdowe podmiotu leczniczego ETET sp. z o.o. (nr wpisu do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000238223).

2. Świadczeń udzielają wyłącznie pracownicy medyczni posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone 
dyplomami, certyfikatami i spełniający odpowiednie wymagania zdrowotne. 

3. Świadczenia medyczne udzielane są nieodpłatnie. 

4. Liczba dostępnych świadczeń medycznych jest limitowana.

5. Świadczenia medyczne udzielane są osobom powyżej 18. roku życia.

6. Bez skierowania dostępne są następujące badania i konsultacje:

a. Pakiet badań kardiologicznych (lipidogram (TC, HDL, LDL, TG, non-HDL), poziom glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego i tętna),

b. USG serca,

c. Spirometria,

d. Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),

e. Badanie dna oka,

f. Badanie USG wybranego jednego obszaru: tarczycy, jamy brzusznej, jamy brzusznej z oceną gruczołu krokowego (mężczyźni), 
jąder, piersi,

g. Konsultacja urologiczna.

7. Na podstawie skierowania dostępne są następujące konsultacje:

a. Konsultacja kardiologiczna – dla osób, które wcześniej wykonały pakiet badań kardiologicznych i wyniki badań były nieprawidłowe,

b. Konsultacja pulmonologiczna – dla osób, które wcześniej wykonały spirometrię i jej wynik był nieprawidłowy,

c. Konsultacja diabetologiczna – dla osób, które wcześniej wykonały badanie hemoglobiny glikowanej i jej wynik był nieprawidłowy.

8. Skierowania wystawiane są przez personel medyczny wykonujący badania.

9. Warunkiem skorzystania ze świadczenia medycznego jest wcześniejsza rejestracja.

10. Rejestracja prowadzona jest w miejscu i w terminie udzielania świadczeń.

11. Przy rejestracji pacjent winien okazać dokument tożsamości oraz podać niezbędne do założenia indywidualnej dokumentacji 
medycznej wymagane przepisami prawa dane, w tym:

a. nazwisko i imię (imiona),

b. datę urodzenia,

c. adres miejsca zamieszkania,

d. numer telefonu,

e. numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość,

f. w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia 
zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

g. adres e-mail (opcjonalnie).

12. Podmiot leczniczy ma prawo do weryfikacji tożsamości pacjenta. Potwierdzeniu tożsamości mogą posłużyć następujące dokumenty: 
dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna lub studencka. Odmowa okazania dokumentu potwierdzającego 
tożsamość może skutkować nieudzieleniem świadczenia zdrowotnego.

13. W uzgodnionym terminie wizyty pacjent zobowiązany jest zgłosić się punktualnie. Spóźnienia na wizytę powyżej 5 minut traktowane 
są jako niestawienie się na wizytę z winy pacjenta, a tym samym rezygnacja z wizyty. Za zgodą lekarza istnieje możliwość przyjęcia 
pacjenta spóźnionego, jedynie w przypadku, gdy nie spowoduje to opóźnień wizyt pozostałych pacjentów. 

Szanując naszych Pacjentów, dokładamy wszelkich starań, aby precyzyjnie zaplanować ramy czasowe udzielanych świadczeń, nie 
dopuszczając do opóźnień w ich realizacji. Niestety może zdarzyć się, że czas trwania wizyty poprzedzający Państwa wizytę wydłuży 
się i zostaniecie przyjęci z pewnym opóźnieniem, za co z góry przepraszamy.             

14. Na część świadczeń medycznych Pacjenci mogą dokonać rezerwacji online w serwisie mydr.pl wybierając dostępne w podmiocie 
leczniczym ETET sp. z o.o. świadczenie medyczne, miejsce i termin wizyty.

15. W trakcie dokonywania rezerwacji Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba upoważniona przez Pacjenta ma obowiązek 
podać poprawne dane Pacjenta, niezbędne do wprowadzenia rezerwacji terminu i założenia Karty Pacjenta m. in. imię, nazwisko, 
numer PESEL oraz dane umożliwiające kontakt z Pacjentem: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

16. Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest zaakceptowanie warunków korzystania z serwisu mydr.pl.

17. O terminie rezerwacji pacjent zostanie poinformowany pocztą mailową i wiadomością SMS.

18. Rezerwację należy potwierdzić w rejestracji na miejscu udzielania świadczeń medycznych na co najmniej 15 minut przed wyznaczonym 
terminem wizyty. Niepotwierdzona rezerwacja zostaje anulowana.

19. Podmiot leczniczy może nie podjąć lub odmówić udzielenia świadczeń medycznych, jeżeli:

a. pacjent nie został wcześniej zarejestrowany;

b. pacjent spóźnił się na zarezerwowaną wizytę powyżej 5 minut;

c. stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

d. pacjent zachowuje się agresywnie;

e. pacjent nie stosuje się do zaleceń personelu podmiotu leczniczego co do konieczności przygotowania się w określony sposób 
do świadczenia;

f. w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się do wykonania danego świadczenia zdrowotnego;

g. pacjent odmówi udzielenia informacji niezbędnych dla prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego lub wypełnienia 
wszystkich stosowanych w podmiocie leczniczym i wymaganych przepisami prawa dokumentów.


