
 

REGULAMIN PAKIETU „ZDROWY MĘŻCZYZNA” 

§1 

1. Pakiet „ZDROWY MĘŻCZYZNA” ma na celu przegląd stanu zdrowia u mężczyzn, 

profilaktykę i diagnostykę, a na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji w 

ramach Pakietu wykluczenie lub ewentualne rozpoznanie na wczesnym etapie chorób, 

które dotykają dorosłych mężczyzn. 

Pakiet „ZDROWY MĘŻCZYZNA” obejmuje: 

• Badania laboratoryjne (zał. nr 1 lista badań wchodzących w skład pakietu) 

• USG jąder z oceną przepływów 

• Konsultacja lekarza urologa z wynikami badań diagnostycznych (zał. nr 1) 

• Konsultacja psychologa/seksuologa 

Szczegółowe informacje dotyczące promocji dostępne są na stronie internetowej: 

www.domlekarski.pl  

2. Pakiet badań przeznaczony jest dla jednej osoby dorosłej, tzn. mogą skorzystać z niego 

osoby pełnoletnie po 18 roku życia, które posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

 

3. Cena Pakietu „ZDROWY MĘŻCZYZNA” objętego akcją wynosi 1080 zł zamiast ceny 

regularnej 1470 zł w przypadku zakupu pojedynczych usług.   

 

4. Przy zakupie Pakietu „ZDROWY MĘŻCZYZNA” pacjent otrzymuje voucher na bezpłatne 

badanie USG piersi o wartości 250 zł, który może wręczyć dowolnej osobie. Voucher 

ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu Pakietu. 

§2 

1. Na badania i konsultacje można umówić się poprzez rejestrację telefoniczną Domu 

Lekarskiego  S.A. lub  osobiście, we wszystkich Centrach Medycznych Dom Lekarski 

S.A. znajdujących się na terenie miasta Szczecin. Opłaty za badania pacjent dokonuje 

jednorazowo w Centrum Medycznym, w którym został zarejestrowany , przed 

wykonaniem badań. 

2. Warunkiem skorzystania z Pakietu jest wyraźne zgłoszenie chęci realizacji badań w 

ramach Pakietu „ZDROWY MĘŻCZYZNA” podczas rejestracji telefonicznej lub osobistej w 

Centrum Medycznym. W celu potwierdzenia wizyty należy wysłać SMS o treści TAK w 

odpowiedzi na wiadomość nadesłaną z numeru telefonu Domu Lekarskiego z 

przypomnieniem o wizycie, najpóźniej dzień przed zarezerwowaną wizytą. Brak 

potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z wizyty w ramach Pakietu. 

 

http://www.domlekarski.pl/


 

§3 

1. Badania i konsultacje mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Centrach Medycznych 

Domu Lekarskiego:  

a) Centrum Medyczne Piastów al. Piastów 30, 71-064 Szczecin   

b) Centrum Medyczne Outlet ul. Struga 42, 70-784 Szczecin 

c) Centrum Medyczne Turzyn al. Boh. Warszawy 42, 70-342 Szczecin 

d) Centrum Medyczne Rydla ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin  

 

2. Badania i konsultacje mogą zostać zrealizowane tylko u wybranych lekarzy wskazanych 

przez Dom Lekarski S.A. podczas rezerwacji wizyty, to znaczy Dom Lekarski S.A. zastrzega 

sobie możliwość wyłączenia niektórych lekarzy z realizacji usług w ramach Akcji. 

 

3. Informacje na temat miejsca, w którym możliwe jest wykonanie określonych badań 

i konsultacji, można uzyskać pod nr tel. 91 469 22 82 lub na stronie www.domlekarski.pl 

§4 

Pakiet „ZDROWY MĘŻCZYZNA” nie łączy się z innymi promocjami lub akcjami 

obowiązującymi w Dom Lekarski S.A., jak też z innymi zniżkami, do których uprawniony jest 

pacjent. 

§5 

1. Akcja zdrowotna z Pakietem „ZDROWY MĘŻCZYZNA” jest organizowana w okresie 

od 18.01.2023 r. do odwołania. Dom Lekarski S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany 

warunków Akcji, a także do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania akcji w dowolnym 

momencie, bez podania przyczyny. Realizacja wszystkich badań i konsultacji zawartych w 

Pakiecie w ramach Akcji „ZDROWY MĘŻCZYZNA” musi nastąpić w podanych terminach 

trwania Akcji. 

§6 

1. Akcja może zostać odwołana przez Dom Lekarski S.A. w każdej chwili w takiej samej formie, 

w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie nie dotyczy osób, które 

skorzystały z części badań przeprowadzonych w ramach Akcji (tj. osób, które rozpoczęły 

diagnostykę w Pakiecie Podstawowym.). 

2. Akcja może zostać anulowana przez DL S.A. w każdym momencie bez podawania przyczyn. 

3. Anulowanie Akcji obejmuje wszystkie osoby z datą rejestracji począwszy od dnia ogłoszenia 

anulacji Akcji.  

4. Rozpoczęty przed ogłoszeniem anulacji lub w dniu jej ogłoszenia proces diagnostyki 

zostanie dokończony zgodnie z niniejszym regulaminem w całości.     

 

                    



 

§7 

Administratorem danych osobowych pacjentów nabywających Pakiet „ZDROWY 

MĘŻCZYZNA”  jest Dom Lekarski S.A. z siedzibą w Szczecinie, 70-783 Szczecin, ul. Rydla 37. 

 

§8 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w 

Polityce prywatności dostępnej stronie internetowej: https://domlekarski.pl/polityka-

cookies/ 

§9 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.domlekarski.pl  

 

§10 

Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu Pakietu „ZDROWY MĘŻCZYZNA” 

 

W skład Pakietu „ZDROWY MĘŻCZYZNA” wchodzą: 

 

• Badania laboratoryjne – Punkty Pobrań: Centrum Medyczne Rydla, Centrum Medyczne 

Struga, Centrum Medyczne Piastów 

BADANIA LABORATORYJNE 

Morfologia krwi  

Glukoza  

Hemoglobina glikowana (HbA1c)  

Lipidogram (Pakiet lipidowy: Cholesterol 

całkowity, Cholesterol HDL w surowicy, 

Cholesterol HDL, Cholesterol LDL, Triglicerydy) 

Kwas moczowy  w surowicy  

Magnez w surowicy  

Sód w surowicy  

Potas w surowicy  

PSA wolny  

PSA całkowity  

Tyreotropina (TSH)  trzeciej generacji  

Wolna trijodotyronina (FT3)  

Wolna tyroksyna (FT4)  

Testosteron  

Witamina D-25(OH) 

Wapń całkowity w surowicy  

Fosfor nieorganiczny w surowicy  

Kreatynina w surowicy  

Aminotransferaza alaninowa (ALT)  

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)  

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGT)  

 

 

• USG jąder – Centrum Medyczne Turzyn, dr Damian Jankowski 

• Konsultacja urologiczna – Centrum Medyczne Piastów / Centrum Medyczne Struga, 

dr Adam Wilkos 

• Konsultacja psychologiczna – Centrum Medyczne Rydla, mgr Maja Wencierska 

Cena Pakietu „ZDROWY MĘŻCZYZNA”: 1080zł + voucher na bezpłatne badanie USG 

piersi o wartości 250 zł 


