






Szanowni Państwo,

NOBLE MEDICINE to jedyne, szczególne i wyjątkowe miejsce na mapie placówek medycznych 
w Polsce, to nowa jakość usług medycznych, świadczona w ponadstandardowych warun-
kach przez wybitnych lekarzy, profesorów i diagnostów. Naszym wyróżnikiem jest szczera, 
nieśpieszna rozmowa z lekarzem, która odbywa się w atmosferze życzliwości i zaangażo-
wania, oparta na obustronnym zaufaniu, etyce i najwyższej lekarskiej kompetencji. Z NOBLE 
MEDICINE współpracują Konsultanci i Eksperci, będący autorytetami w środowisku 
medycznym, reprezentujący różnorodne dyscypliny medyczne, których atutami są 
wiedza, doświadczenie i zaangażowanie. Utworzenie takiego Zespołu nie jest przypadkowe 
lecz głęboko przemyślane i wynika z wieloletnich doświadczeń i obserwacji dokonanych 
podczas wspólnego prowadzenia diagnostyki i terapii wielu chorych, które zawsze 
kończyło się wyszukaniem i realizacją najbardziej optymalnego rozwiązania dla konkret-
nego problemu medycznego ich dotykającego. Pacjenci NOBLE MEDICINE już od progu 
otaczani są troskliwą opieką, w przestronnym, ale ciepłym i eleganckim wnętrzu mogą 
liczyć na wygodę oraz pełen empatii personel. Dyskrecję wizyty zapewniają boczne 
wejście (od dziedzińca Atelier Residence) oraz osłonięte witryny w całym ośrodku. Każdy 
gabinet przypomina bardziej pokój w eleganckim hotelu niż gabinet medyczny, a to sprzyja 
nawiązaniu życzliwej relacji między lekarzem a Pacjentem. Szanujemy cenny czas naszych 
Pacjentów, dlatego wizyta rozpoczyna się zawsze w umówionym czasie. Podczas samej 
wizyty nigdy się nie spieszymy – dajemy tyle czasu Pacjentowi, ile go potrzebuje, aby 
opowiedzieć nam o swoich dolegliwościach. Chcemy dobrze zastanowić się i przyjrzeć 
wynikom badań zanim postawimy diagnozę. W niektórych przypadkach przeprowadzimy 
badania w gabinecie, na inne skierujemy pacjenta do odpowiedniej placówki.



PAKIETY MEDYCZNE W NOBLE MEDICINE

Cechą charakterystyczną Pakietów Medycznych Noble Medicine jest wyjątkowy na polskim 
rynku model opieki medycznej, gwarantujący stałą opiekę Concierg’a Medycznego. 
Prywatny Opiekun Medyczny naszych Pacjentów z wykształcenia jest farmaceutą i dosko-
nale rozumie potrzeby zdrowotne swoich Podopiecznych. Reaguje aktywnie na zmiany 
stanu zdrowia i prowadzi działania pro�laktyczne zapobiegające niektórym chorobom. 
Opiekun Medyczny w Noble Medicine jest koordynatorem dbającym o zdrowie i dobre 
samopoczucie Pacjentów. Nie tylko umawia na odpowiednie wizyty lekarskie, kieruje na 
zlecone badania laboratoryjne oraz badania diagnostyczne, ale również odpowiada za 
pełen obieg dokumentacji medycznej Pacjentów. Concierg’e Medyczny jest w stałym 
kontakcie z Pacjentami, wyjaśnia im wszelkie wątpliwości medyczne, a także świadczy 
doradztwo farmakologiczne, zapewniając dowóz odpowiednich leków w miejsce wskazane 
przez Pacjentów. W ten sposób Pacjenci Noble Medicine zyskują najlepszy dostęp do usług 
medycznych oraz mają zapewnioną ciągłość i kompleksowość opieki. Opieka medyczna 
w Noble Medicine to najskuteczniejszy sposób na utrzymanie dobrego stanu zdrowia. 

  OSOBISTY PAKIET MEDYCZNY NOBLE MEDICINE  

PAKIET BUSSINES
Cechą charakterystyczną oferowanej opieki medycznej w pakiecie  Pakiet Bussines jest 
model, oparty na stałej opiece pacjenta i członków jego rodziny przez członka Zespołu 
Diagnostycznego NOBLE MEDICINE w placówce medycznej NOBLE MEDICINE w Warszawie 
przy ul. Bagno 2D.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

Lekarz Osobisty Pacjenta

Nielimitowane konsultacje
Zaufany, sprawujący stałą opiekę lekarz 
Kompleksowo zajmujący się zdrowiem podopiecznego 
Kierujący swojego pacjenta na konsultacje do Ekspertów NOBLE MEDICINE 
Dbający o pro�laktykę i szacujący ryzyko
Prowadzi wywiady i badania kliniczne
Konsultacja wstępna – zawiera pełne badania laboratoryjne i badania obrazowe, 
wywiad z pacjentem opisujący stan zdrowia pacjenta, przebyte choroby, dolegliwości 
Kontakt z lekarzem osobistym pacjenta odbywa się przez Concierge’a Medycznego

Concierge Medyczny

Umawia wizyty lekarskie, badania laboratoryjne, badania diagnostyczne w placów- 
ce Noble Medicine Premium i w placówkach Partnerskich
Całodobowo  prowadzi konsultacje w stanach nagłych 
Odpowiada  za  dostarczenie leków 
Odpowiada za obieg pełnej dokumentacji medycznej do pacjenta (skierowania, 
wyniki badań, opisy badań, zwolnienia lekarskie) *
Dba o umieszczanie dokumentacji medycznej w dedykowanej chmurze pacjenta - 
do pobrania w dowolnym miejscu i czasie**
Concierge Medyczny: dostępny w dni robocze 08.00-20.00.

*po uzyskaniu pełnomocnictwa do odbioru dokumentacji, który stanowi załącznik nr 5
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Medyczna baza pacjenta w chmurze *

Każdy pacjent otrzymuje login i hasło do chmury medycznej, w której będą znajdo-
wały się:

Dane medyczne pacjenta
Kalendarz wizyt w Noble Medicine Premium oraz w Placówkach Partnerskich
Nielimitowany dostęp do platformy o każdej porze 

Mobilny punkt pobrań 

Badania pod wskazanym adresem na terenie Warszawy w promieniu 25 kilometrów 
od centrum Warszawy (35 kilometrów od Pałacu Kultury) w miejscu przebywania.
W przypadku konieczności wykonania świadczeń zdrowotnych poza obszarem 
określonym powyżej, Świadczeniobiorca zostanie obciążony dodatkowym kosz-
tem stanowiącym iloczyn 8 zł oraz ilości kilometrów przekraczających obszar 25 
kilometrów od centrum Warszawy.
Profesjonalny  i bezstresowy pobór krwi na miejscu 
Bezpieczny transport materiału do laboratorium
Wyniki badań dostępne w chmurze pacjenta* lub dowożone na życzenie pacjenta 
pod wskazany adres

Leki

Dowóz leków do pacjenta pod wskazany adres oraz świadczenie doradztwa 
farmakologicznego przez Concierge’a Medycznego, który z wykształcenia jest 
farmaceutą.

Konsultacje Profesorów i Ekspertów NOBLE MEDICINE 

Zespół diagnostyczny: 

Internista, Diabetolog - Dr n. med. Rusinowicz Tomasz
Internista, Diabetolog - Dr n. med. Krupa Renata
Nefrolog - Prof. zw. dr hab. n. med. Wardyn Kazimierz 
Neurochirurg - Prof. dr hab. n. med. Marchel Andrzej
Endokrynolog - Prof. dr hab. n. med. Bednarczuk Tomasz 
Urolog - Prof. dr hab. n. med. Borkowski Andrzej
Chirurg naczyniowy - Prof. dr hab. n. med. Gałązka Zbigniew
Radiolog - Dr n. med. Keller Elżbieta
Hepatolog - Prof. zw. dr hab. n. med. Cianciara Janusz  
Nefrolog - Dr n. med. Magdalena Parys 
Kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych, hipertensjolog - Dr hab. n. med. Marcin 
Grabowski 
Kardiolog - Dr n. med. Robert Kowalik
Pediatra, Gastrolog dziecięcy - Dr n. med. Dziekiewicz Marcin 
Pediatra, Pulmonolog – Lek. med. Małgorzata Lurzyńśka
Radiolog - Dr n. med. Liziniewicz Andrzej
Hematolog, Onkolog - Prof. dr hab. n. med. Dwilewicz - Trojaczek Jadwiga 
Dietetyk - mgr Agnieszka Białkowska

Konsultacje ekspertów w Placówkach Partnerskich

Wszystkie usługi eksperckie oraz specjalistyczne wykonywane są również w placów-
kach partnerskich. 
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Dostępne konsultacje:

Dermatologia
Psychiatria
Pulmonologia
Onkologia
Gastroenterologia
Kardiologia
Laryngologia
Chirurgia Ogólna
Okulistyka
Ortopedia
Rehabilitacja
Proktologia
Chirurgia Szczękowa
Ginekologia
Radiologia
Interna
Pediatria
Neurologia

Wszystkie wizyty  w Placówkach Partnerskich są każdorazowo umawiane za pośred-
nictwem Concierge’a Medycznego.

Wizyty domowe na terenie całej Warszawy

W nagłych przypadkach chorobowych, bez konieczności umawiania wizyty w placówce 
medycznej NOBLE MEDICINE, pacjenci mogą uzyskać świadczenia zdrowotne poza 
placówką medyczną NOBLE MEDICINE, w promieniu 25 kilometrów od centrum 
Warszawy (35 kilometrów od Pałacu Kultury) w miejscu przebywania.

W przypadku konieczności wykonania świadczeń zdrowotnych poza obszarem określo-
nym powyżej, Świadczeniobiorca zostanie obciążony dodatkowym kosztem stano-
wiącym iloczyn 8 zł oraz ilości kilometrów przekraczających obszar 25 kilometrów od 
centrum Warszawy.

Świadczenia zdrowotne w ramach WIZYT DOMOWYCH dostępne są całą dobę, we 
wszystkie dni tygodnia.

W ramach WIZYTY DOMOWEJ pacjent ma prawo do:

Świadczeń zdrowotnych w miejscu przebywania,
W razie konieczności transportu karetką do szpitala lub specjalistycznej placówki 
wykonującej świadczenia zdrowotne.
Podczas wizyty domowej lekarz, w uzasadnionych przypadkach, może wystawiać 
recepty oraz zwolnienia lekarskie
W skład zespołu świadczącego usługi w ramach WIZYT DOMOWYCH wchodzą: 
lekarz (w zależności od pacjenta: internista lub pediatra) oraz kierowca.

Wizyty domowe są każdorazowo umawiane za pośrednictwem Concierge’a Medycz-
nego.
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Pełen zakres badań laboratoryjnych

W kierunku chorób krwi i stanów zapalnych
W kierunku czynników ryzyka chorób serca i naczyń
W kierunku cukrzycy
W kierunku chorób wątroby
W kierunku chorób nerek
W kierunku chorób tarczycy
Kierunku zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C
Biochemia (pełen zakres)
Hematologia (pełen zakres)
Immunologia (pełen zakres)
Hormony (pełen zakres)
Posiewy bakteryjne (pełen zakres)
Markery (pełen zakres)
Panele alergologiczne z krwi (pełen zakres)
Badania kału (pełen zakres)
Badania moczu (pełen zakres)   
Badania histopatologiczne (pełen zakres)

Badania są wykonywane na życzenie pacjenta w Noble Medicine, w domu, w biurze, 
we wskazanym przez niego miejscu przebywania.

Pełen zakres badań diagnostycznych

Diagnostyka obrazowa:

RTG (pełen zakres) 
USG (pełen zakres), w tym USG Doppler i USG serca (echo serca)
Rezonans magnetyczny (pełen zakres)
Badania endoskopowe (pełen zakres) 
Tomograf komputerowy

Medycyna Pracy

Badania wstępne
Badania okresowe
Badania kontrolne
Kompleksowe badania pro�laktyczne
Zaświadczenia
Konsultacji specjalistyczne, zgodne z występującymi w miejscu pracy czynnikami 
narażenia.

Medycyna Podróży

Szczepienia ochronne (wykonywanie i kwali�kowanie),
Pro�laktyka antymalaryczna,
Udzielanie porad przez lekarza medycyny podróży na temat właściwych zacho-
wań podczas podróży a także podczas pobytu w kraju docelowym,
Udzielanie informacji na temat pro�laktyki zachorowań na choroby zakaźne oraz 
dobór niezbędnych szczepień ochronnych,
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Udzielanie porad osobom przewlekle chorym, kobietom w ciąży, matkom z małymi 
dziećmi, osobom w podeszłym wieku jak najlepiej znieść trudy podróży,
Wykonywanie badań narzuconych przez kraj docelowy w tym badanie w kierunku HIV,
Zalecenia odnośnie wyposażenia apteczki podróżnej,
Wydawanie stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie szczepień, w tym 
międzynarodowego świadectwa szczepienia tzw. ,,żółta książeczka’’
Ocena stanu zdrowia po przyjeździe z egzotycznej podróży

Szczepienia - opracowanie planu szczepień

Przeciw grypie
Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
Przeciw WZW B
Przeciw WZW A+B
Przeciw WZW A
Przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
Przeciw ospie wietrznej
Przeciw odrze, śwince i różyczce
Przeciw pneumokokom
Przeciw tężcowi
Skojarzona szczepionka błonniczo-tężcowo-krztuścowa+ polio
Skojarzona szczepionka błonniczo-tężcowo-krztuścowa
Przeciwdziałanie zakrzepom podczas długich podróży samolotem
Kalendarz szczepień u dzieci przy pakiecie obejmującym pediatrię

Dietetyka - poradnictwo żywieniowe udzielane przez dietetyka klinicznego

Fizjoterapia, Rehabilitacja (limit 1000,- zł PLN na rok)

Na podstawie skierowania eksperta NOBLE MEDICINE 

Ultradźwięki
Sollux
Biotron
Tens
Diadynamik
Kinezyterapia
UGUL
Galwanizacja
Jonofereza
Prądy interferencyjne
Laseroterapia

Chirurgia jednego dnia (limit 2500,- PLN na rok) z zakresu

Laryngologii
Chirurgii ogólnej
Chirurgii naczyniowej
Chirurgii proktologicznej
Kardiologii
Ortopedii
Ginekologii 
Biopsja cienkoigłowa
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Centrum Stomatologiczne 

Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej
Wizyta konsultacyjna
Wizyta specjalistyczna z badaniem
Zdjęcie kamienia nazębnego
Piaskowanie, polerowanie
Fluoryzacja

Wizyty umawiane każdorazowo przez Concierge’a Medycznego

Deklaracja NFZ – załącznik nr 7

Na podstawie wypełnionej deklaracji pacjent może uzyskać:

Zwolnienia lekarskie
Recepty refundowane prze NFZ
Leki refundowane przez NFZ

Wyłączenia

Usługi nie objęte pakietem będą doliczane do faktury miesięcznej pacjenta, w tym:

Dojazd do pacjenta powyżej 25 km od Centrum Warszawy
Szczepionki spoza pakietu
Zamówione leki
Inne usługi nie objęte pakietem

  OSOBISTY PAKIET MEDYCZNY NOBLE MEDICINE  

PAKIET INDIVIDUAL
Cechą charakterystyczną oferowanej opieki medycznej w pakiecie  Pakiet Individual jest 
model, oparty na stałej opiece pacjenta i członków jego rodziny przez członka Zespołu 
Diagnostycznego NOBLE MEDICINE w placówce medycznej NOBLE MEDICINE w Warszawie 
przy ul. Bagno 2D.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

Lekarz Osobisty Pacjenta

Nielimitowane konsultacje
Zaufany, sprawujący stałą opiekę lekarz 
Kompleksowo zajmujący się zdrowiem podopiecznego 
Kierujący swojego pacjenta na konsultacje do Ekspertów NOBLE MEDICINE 
Dbający o pro�laktykę i szacujący ryzyko
Prowadzi wywiady i badania kliniczne
Konsultacja wstępna – zawiera pełne badania laboratoryjne i badania obrazowe, 
wywiad z pacjentem opisujący stan zdrowia pacjenta, przebyte choroby, dolegliwości 
Kontakt z lekarzem osobistym pacjenta odbywa się przez Concierge’a Medycznego
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Concierge Medyczny

Umawia wizyty lekarskie, laboratoryjne, diagnostyczne w placówce Noble Medicine 
Premium i w placówkach Partnerskich
Całodobowo  prowadzi konsultacje w stanach nagłych 
Odpowiada za dowóz leków
Odpowiada za obieg pełnej dokumentacji medycznej do pacjenta (skierowania, 
wyniki badań, opisy badań, zwolnienia lekarskie)*
Dba o umieszczanie dokumentacji medycznej w dedykowanej chmurze pacjenta - 
do pobrania w dowolnym miejscu i czasie**
Concierge’a Medycznego dostępny w dni robocze 08.00-20.00

*po uzyskaniu pełnomocnictwa do odbioru dokumentacji, który stanowi załącznik nr 5

Medyczna baza pacjenta w chmurze*

Każdy pacjent otrzymuje login i hasło do chmury medycznej, w której będą znajdo-
wały się:

Dane medyczne pacjenta.
Kalendarz wizyt w Noble Medicine Premium oraz w Placówkach Partnerskich.
Nielimitowany dostęp do platformy o każdej porze. 

Mobilny punkt pobrań

Badania pod wskazanym adresem na terenie Warszawy w promieniu 25 kilometrów 
od centrum Warszawy (35 kilometrów od Pałacu Kultury) w miejscu przebywania
W przypadku konieczności wykonania świadczeń zdrowotnych poza obszarem 
określonym powyżej, Świadczeniobiorca zostanie obciążony dodatkowym kosztem 
stanowiącym iloczyn 8 zł oraz ilości kilometrów przekraczających obszar 25 kilo- 
metrów od centrum Warszawy
Profesjonalny  i bezstresowy pobór krwi na miejscu 
Bezpieczny transport materiału do laboratorium
Wyniki badań dostępne w chmurze pacjenta* lub dowożone na życzenie pacjenta 
pod wskazany adres

Leki

Dowóz leków do pacjenta pod wskazany adres oraz świadczenie doradztwa 
farmakologicznego przez Concierge’a Medycznego, który z wykształcenia jest 
farmaceutą

Konsultacje Profesorów i Ekspertów NOBLE MEDICINE  
(limit 12 wizyt na rok, w tym w Placówkach Partnerskich)

Zespół diagnostyczny: 

Internista, Diabetolog - Dr n. med. Rusinowicz Tomasz 
Internista, Diabetolog - Dr n. med. Krupa Renata
Nefrolog – Prof. zw. dr hab. n. med. Wardyn Kazimierz 
Neurochirurg – Prof. dr hab. n. med. Marchel Andrzej
Endokrynolog – Prof. dr hab. n. med. Bednarczuk Tomasz 
Urolog – Prof. dr hab. n. med. Borkowski Andrzej
Chirurg naczyniowy – Prof. dr hab. n. med. Gałązka Zbigniew
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Radiolog - Dr n. med. Keller Elżbieta
Hepatolog - Prof. zw. dr hab. n. med. Cianciara Janusz  
Nefrolog - Dr n. med. Magdalena Parys 
Kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych, hipertensjolog - Dr hab. n. med. Marcin 
Grabowski
Kardiolog - Dr n. med. Robert Kowalik 
Pediatra, Gastrolog dziecięcy - Dr n. med. Dziekiewicz Marcin 
Pediatra, Pulmonolog – Lek. med. Małgorzata Lurzyńśka
Radiolog - Dr n. med. Liziniewicz Andrzej
Hematolog, Onkolog - Prof. dr hab. n. med. Dwilewicz - Trojaczek Jadwiga 
Dietetyk - mgr Agnieszka Białkowska

Konsultacje ekspertów w Placówkach Partnerskich
(limit 12 wizyt na rok, w tym Konsultacje Profesorów i Ekspertów NOBLE MEDICINE)

Wszystkie usługi eksperckie oraz specjalistyczne wykonywane są również w placów-
kach partnerskich. 
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Dostępne konsultacje:

Dermatologia
Psychiatria
Pulmonologia
Onkologia
Gastroenterologia
Kardiologia
Laryngologia
Chirurgia Ogólna
Okulistyka
Ortopedia
Rehabilitacja
Proktologia
Chirurgia Szczękowa
Ginekologia
Radiologia
Interna
Pediatria
Neurologia

Wszystkie wizyty  w Placówkach Partnerskich są każdorazowo umawiane za pośred-
nictwem Concierge’a Medycznego.

Wizyty domowe na terenie całej Warszawy

W nagłych przypadkach chorobowych, bez konieczności umawiania wizyty w placówce 
medycznej NOBLE MEDICINE, pacjenci mogą uzyskać świadczenia zdrowotne poza 
placówką medyczną NOBLE MEDICINE, w promieniu 25 kilometrów od centrum 
Warszawy (35 kilometrów od Pałacu Kultury) w miejscu przebywania.

W przypadku konieczności wykonania świadczeń zdrowotnych poza obszarem określo-
nym powyżej, Świadczeniobiorca zostanie obciążony dodatkowym kosztem stano-
wiącym iloczyn 8 zł oraz ilości kilometrów przekraczających obszar 25 kilometrów od 
centrum Warszawy.
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Świadczenia zdrowotne w ramach WIZYT DOMOWYCH dostępne są całą dobę, we 
wszystkie dni tygodnia.

W ramach WIZYTY DOMOWEJ pacjent ma prawo do:

Świadczeń zdrowotnych w miejscu przebywania,
W razie konieczności transportu karetką do szpitala lub specjalistycznej placówki 
wykonującej świadczenia zdrowotne.
Podczas wizyty domowej lekarz, w uzasadnionych przypadkach, może wystawiać 
recepty oraz zwolnienia lekarskie
W skład zespołu świadczącego usługi w ramach WIZYT DOMOWYCH wchodzą: 
lekarz (w zależności od pacjenta: internista lub pediatra) oraz kierowca.

Wizyty domowe są każdorazowo umawiane za pośrednictwem Concierge’a Medycz-
nego.

Pełen zakres badań laboratoryjnych

W kierunku chorób krwi i stanów zapalnych
W kierunku czynników ryzyka chorób serca i naczyń
W kierunku cukrzycy
W kierunku chorób wątroby
W kierunku chorób nerek
W kierunku chorób tarczycy
Kierunku zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C
Biochemia (pełen zakres)
Hematologia (pełen zakres)
Immunologia (pełen zakres)
Hormony (pełen zakres)
Posiewy bakteryjne (pełen zakres)
Markery (pełen zakres)
Panele alergologiczne z krwi (pełen zakres)
Badania kału (pełen zakres)
Badania moczu (pełen zakres)   
Badania histopatologiczne (pełen zakres)

Badania są wykonywane na życzenie pacjenta w Noble Medicine, w domu, w biurze, 
we wskazanym przez niego miejscu przebywania.

Pełen zakres badań diagnostycznych

Diagnostyka obrazowa:

RTG (pełen zakres) 
USG (pełen zakres), w tym USG Doppler i USG serca (echo serca)
Rezonans magnetyczny (pełen zakres)
Badania endoskopowe (pełen zakres) 
Tomogra�a komputerowowa
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Medycyna Pracy

Badania wstępne
Badania okresowe
Badania kontrolne
Kompleksowe badania pro�laktyczne
Zaświadczenia
Konsultacji specjalistyczne, zgodne z występującymi w miejscu pracy czynnikami 
narażenia.

Medycyna Podróży

Szczepienia ochronne (wykonywanie i kwali�kowanie),
Pro�laktyka antymalaryczna,
Udzielanie porad przez lekarza medycyny podróży na temat właściwych zacho-
wań podczas podróży a także podczas pobytu w kraju docelowym,
Udzielanie informacji na temat pro�laktyki zachorowań na choroby zakaźne oraz 
dobór niezbędnych szczepień ochronnych,
Udzielanie porad osobom przewlekle chorym, kobietom w ciąży, matkom z małymi 
dziećmi, osobom w podeszłym wieku jak najlepiej znieść trudy podróży,
Wykonywanie badań narzuconych przez kraj docelowy w tym badanie w kierunku HIV,
Zalecenia odnośnie wyposażenia apteczki podróżnej,
Wydawanie stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie szczepień, w tym 
międzynarodowego świadectwa szczepienia tzw. ,,żółta książeczka’’
Ocena stanu zdrowia po przyjeździe z egzotycznej podróży
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Szczepienia - opracowanie planu szczepień

Przeciw grypie
Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
Przeciw WZW B
Przeciw WZW A+B
Przeciw WZW A
Przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
Przeciw ospie wietrznej
Przeciw odrze, śwince i różyczce
Przeciw pneumokokom
Przeciw tężcowi
Skojarzona szczepionka błonniczo-tężcowo-krztuścowa+ polio
Skojarzona szczepionka błonniczo-tężcowo-krztuścowa
Przeciwdziałanie zakrzepom podczas długich podróży samolotem
Kalendarz szczepień u dzieci przy pakiecie obejmującym pediatrię

Dietetyka - poradnictwo żywieniowe udzielane przez dietetyka klinicznego

Fizjoterapia, Rehabilitacja (limit 1000,- zł PLN na rok)

Na podstawie skierowania eksperta NOBLE MEDICINE 

Ultradźwięki
Sollux
Biotron



Diadynamik
Kinezyterapia
UGUL
Galwanizacja
Jonofereza
Prądy interferencyjne
Laseroterapia

Chirurgia jednego dnia (limit 1000,- PLN na rok) z zakresu

Laryngologii
Chirurgii ogólnej
Chirurgii naczyniowej
Chirurgii proktologicznej
Kardiologii
Ortopedii
Ginekologii 
Biopsja cienkoigłowa
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Centrum Stomatologiczne 

Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej
Wizyta konsultacyjna
Wizyta specjalistyczna z badaniem
Zdjęcie kamienia nazębnego
Piaskowanie, polerowanie
Fluoryzacja

Wizyty umawiane każdorazowo przez Concierge’a Medycznego

Deklaracja NFZ – załącznik nr 7

Na podstawie wypełnionej deklaracji pacjent może uzyskać:

Zwolnienia lekarskie
Recepty refundowane prze NFZ
Leki refundowane przez NFZ

Wyłączenia

Usługi nie objęte pakietem będą doliczane do faktury miesięcznej pacjenta, w tym:

Dojazd do pacjenta powyżej 25 km od Centrum Warszawy
Szczepionki spoza pakietu
Zamówione leki
Inne usługi nie objęte pakietem

17

18

19







Zespół diagnostów i ekspertów 

Specjalista neurochirurgii

Specjalista hepatologii i chorób wewnętrznych

Specjalista urologii
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borkowski

Specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej, angiologii i transplantologii

Specjalista endokrynologii



Specjalista nefrologii

Specjalista pediatrii, gastroenterologii dziecięcej

Specjalista radiologii

Specjalista chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii

Specjalista kardiologii

Dr n. med. Robert Kowalik

Specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych, hipertensjologii

Dr hab. n. med. Marcin Grabowski



Specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii

Specjalista radiologii

Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii

Dr n. med. Magdalena Parys

Magister dietetyki

Mgr Agnieszka Białkowska

Specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii 

Lekarz medycyny rodzinnej 

Lek. Małgorzata Lurzynska 







MEDICINE

NOBLE MEDICINE

Bagno 2D (wejście od dziedzińca Atelier Residence) 
00-112 Warszawa

Parkowanie: ul. Bagno, ul. Próżna, Pl. Grzybowski

tel.: 22 610 38 17
e-mail: rejestracja@noblemedicine.pl

 


