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Strefa Pacjenta

Cenniki

Nasze Pracownie

Kontakt

Strona Główna

Twoje zdrowie. Twój wybór.
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny: nie za 5 miesięcy i
nie za rok. Dzisiaj.
––––––

U nas Twoje zdrowie nie czeka w kolejce. Masz 100% naszej uwagi - dla siebie.
Bez konieczności wyboru między jakością a ceną. Bez kilkumiesięcznego oczekiwania na badanie. Bez
niepewności i obaw.
WizjaMed to więcej niż sam opis badania.
WizjaMed to pakiet odpowiedzi na Twoje potrzeby. Sięgnij po nie i poczuj się pewnie – tak, jak nasi
pacjenci.
Video z opiniami pacjentów

Przesuwające się pisemne fragmenty opinii – tak jak w smartchoice
„ Podczas badania w WizjaMed…”
- Katarzyna, 28 lat
CTA „Umów się na badanie

––––––––––
Sekcja „o nas” – nie wiem, czy jest sens robić osobną podstronę

Nazywam się Michał Bielecki i wraz ze swoim zespołem
tworzę WizjaMed. Filozofię tego miejsca stworzyłem w oparciu o
doświadczenia własne i moich bliskich. Chciałem stworzyć
pracownie, w których Pacjent będzie czuł się komfortowo i
bezpiecznie. WizjaMed jest urzeczywistnieniem tych pragnień.
CTA „Poznaj nas lepiej”

Najlepiej byłoby dać
zdjęcie prezes +
zespół, jeśli nie ma
takiej możliwości to
tylko prezes. Inna
opcja to zdjęcie
zespołu medycznego
ze stocka

––––––––––
Newsletter (może też się pojawiać wyskakujące okienko z newsletterem po spędzeniu x czasu na stronie)

Dbaj o swoje zdrowie przez cały rok! Pobierz darmowy kalendarz badań na 12
miesięcy!
i w stopce regulaminy etc.

Podstrona „O nas”

Filozofia z orientacją na Pacjenta
Zmieniamy sposób myślenia o opiece medycznej.
––––
Szybka, skuteczna i przede wszystkim niebudząca obaw Pacjenta diagnostyka przez długi czas
była jedynie odległym wyobrażeniem. Stało się ono rzeczywistością, gdy 10 lat temu
WizjaMed otworzyła swoje pracownie. Miejsca, które są odpowiedziami na potrzeby
Pacjentów.
––––

My nie mówimy o jakości – mamy ją w standardzie.
Więc co nas wyróżnia?
(ikonki)

Szanujemy Twój czas
Bycie pacjentem nie polega
na czekaniu.
U nas nie stoisz w kolejkach na badanie możesz umówić się
przez Internet (podlinkować erejestrację) lub zadzwonić, a
wizytę mieć nawet tego
samego dnia. Nasze pracownie
znajdują się przy szpitalach, a
godziny ich pracy są elastyczne
- dzięki temu masz łatwy i
szybki dostęp do badania
zawsze wtedy, gdy tego
potrzebujesz. Oszczędzamy
Twój czas, dlatego po wyniki
nie musisz zgłaszać się
osobiście. Opisy badań szybko
trafią na Twoją skrzynkę
mailową, a w trybie VIP
najpóźniej następnego dnia po
wykonanym badaniu. Z nami o
zdrowie zaczynasz dbać
natychmiast.

Dbamy o Twoje
bezpieczeństwo

Nie tylko poprzez doświadczoną
kadrę, dokładną analizę stanu
zdrowia pacjenta i rzetelną
dokumentację medyczną.
Przed badaniem, razem z
kompleksową informacją,
otrzymasz do wypełnienia
ankietę, która pozwoli nam
poznać Ciebie oraz Twoje
potrzeby. Poczucie
bezpieczeństwa warunkuje
nastawienia pacjenta – zgłaszając
się do WizjaMed, masz pewność,
że Twoje będzie jak najlepsze. Na
wygodnych kanapach i przy
dźwiękach muzyki zrelaksujesz się
przed badaniem. Do Twojej
dyspozycji pozostanie personel,
który z chęcią odpowie na
dodatkowe pytania i wyjaśni
nurtujące kwestie. Nasza
obecność jest dla Ciebie.

Troszczymy się o Ciebie
W WizjaMed poczujesz się
komfortowo.
Czy wiesz, że głównym
źródłem lęku u pacjentów
jest zwykle niewiedza? To
naturalne zjawisko, któremu
można zapobiec. W
WizjaMed dokładnie
opiszemy czekające Cię
badanie, wyjaśnimy jego
przebieg i odpowiemy na
wszystkie pytania. Twoje
samopoczucie jest dla nas
niezwykle ważne, dlatego
stawiamy na otwartą, pełną
zrozumienia komunikację.
100% naszych działań jest z
myślą o Tobie, dlatego
nawet przyjemne wnętrza
pracowni zostały tak
zaprojektowane, aby ułatwić
Ci relaks przed badaniem.

Nikt nie lubi się badać. Jednak bez tego postawienie właściwej diagnozy i zadbanie o swoje
zdrowie byłoby niemożliwe. Dzięki nam przez badania przejdziesz szybko i bezstresowo.
Dobrze znamy Twoje obawy, ale również sposoby, aby je rozwiać.
Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez cały proces badań. Możesz liczyć na naszą pomoc w
każdym aspekcie, ponieważ w WizjaMed to Ty jesteś najważniejszy – Twój komfort i Twoje
bezpieczeństwo.
––––––––

40% osób w Polsce nie bada się wystarczająco często. Nie bądź jedną z nich.
Zbadaj się, zanim na działanie będzie za późno.
Ciesz się zdrowiem i obecnością bliskich Ci osób przez długie lata. Choroby zdiagnozowane
wcześnie są wyleczalne. Szybka diagnostyka umożliwia szybką reakcję. Zacznij działać.
Umów się na badania – lepszego momentu nie będzie.
Które wybierasz dla siebie?
(przekierowania do badań ze zdjęciami/ikonkami)

TK

MR

CTA „Umów się na badanie”

Wybierz pracownię, w której się spotkamy:
mapka z pracowniami

USG

Rezonans magnetyczny

Bycie pacjentem nie polega na czekaniu
Cenimy zarówno Twoje zdrowie, jak i czas. Zbadaj się już dzisiaj.
–––––––

Rezonans magnetyczny to nieinwazyjne badanie, które pozwala uzyskać obrazy przekrojów
narządów wewnętrznych ludzkiego ciała. Umożliwia to zlokalizowanie zmian chorobowych,
co jest niezbędne do podjęcia właściwego leczenia.
––––––
Badając się, zyskujesz:
(poniżej ikonki)

INFORMACJE

CZAS NA DZIAŁANIE

NARZĘDZIA DO WALKI

––––––

Szybka i prosta rejestracja: (ikonki z przekierowaniem)
ZADZWOŃ
Jeden telefon do wszystkich pracowni
rezonansu magnetycznego. Sympatyczny
personel szybko znajdzie dogodną datę i
godzinę badania oraz odpowie na wszelkie
pytania.

SKORZYSTAJ Z E-REJESTRACJI
Kilka kliknięć i informacja z datą badania trafi na
Twoją skrzynkę mailową. Następnie
rejestratorka WizjaMed zadzwoni, aby
potwierdzić wizytę i odpowiedzieć na
ewentualne pytania.

––––––

Przed badaniem: (niżej rozwijane listy do poszczególnych podpunktów)
a) badanie prywatne bez kontrastu



przyjdź z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem (np. prawo jazdy),
okularami, jeżeli nosisz je na co dzień,
Ważne: przed wizytą musisz wypełnić dokumenty niezbędne do bezpiecznego
wykonania badania. Możesz to zrobić w WizjaMed lub pobrać, wydrukować i
uzupełnić je w domu. Jednak podpis musisz złożyć w naszej rejestracji.



ze spisanym adresem mailowym własnym lub kogoś z rodziny/znajomych, jeżeli
zechcesz otrzymać opis na wskazany przez Ciebie w dokumentacji medycznej adres
mailowy,
ze spisanym adresem zamieszkania i numerem PESEL osoby, którą chcesz upoważnić
do odbioru Twojego wyniku (płyty z nagranym badaniem i opisu wykonanego





badania), jeżeli nie chcesz lub nie możesz odebrać wyniku z naszej pracowni
osobiście, a nie posiadasz adresu mailoweg na który możemy wysłać opis badania,
jeżeli wykonywałeś wcześniej badanie w innej pracowni diagnostycznej i chcesz aby
Twoje aktualne badanie zostało porównane z badaniem wykonanym wcześniej –
zabierz ze sobą dokumentację medyczną (płytę, opis badania) z poprzedniego
badania.
Pamiętaj!
Aby wykonać prywatne badanie rezonansem magnetycznym, nie jest wymagane
skierowanie od lekarza.

b) badanie bez kontrastu na NFZ
Obowiązują wszystkie podpunkty wymienione w badaniu prywatnym bez kontrastu, a
dodatkowo:


w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym umówiłeś się na badanie, prosimy o
dostarczenie skierowania na badanie od lekarza.
Pamiętaj!
Brak dostarczonego skierowania upoważnia nas do skreślenia Cię z listy pacjentów
oczekujących na badanie.

c) badanie prywatne i/lub NFZ z kontrastem
Obowiązują wszystkie podpunkty wymienione w badaniu prywatnym bez kontrastu (+
skierowanie przy badaniu z NFZ), a dodatkowo:





wykonaj z krwi badanie poziomu TSH (dotyczy pacjentów, którzy chorują na
nadczynność tarczycy),
wykonaj z krwi badanie poziomu kretyniny (najpóźniej 7 dni przed terminem
badania),
przyjdź na czczo (nie jedz 3-4 godziny przed badaniem),
jeżeli chorujesz na cukrzycę, na 24 h przed badaniem i 24 h po badaniu, odstaw leki.
Jeżeli zażywasz insulinę, zażywaj ją bez żadnej przerwy. Odstawienie dotyczy tylko
leków.

Prosimy, abyś na badanie przyszedł z uśmiechem i 10 minut wcześniej – to czas potrzebny
na dokończenie formalności w rejestracji.
–––––

Jak przebiega badanie?
Podczas badania musisz leżeć nieruchomo. Urządzenie może pracować dość głośno, ale
otrzymasz od nas zatyczki do uszu i/lub słuchawki, które zminimalizują hałas. Twoim
jedynym zadaniem jest spokojne leżenie. Podczas badania nasi technicy zadbają o Twoje
poczucie komfortu i bezpieczeństwo.
–––––

I co dalej?
Po badaniu otrzymujesz wynik, który składa się z:



płyty z wykonanego badania,
opisu z wykonanego badania.

Płytę otrzymasz jeszcze tego samego dnia, natomiast opis po 3-4 dniach w przypadku badań
prywatnych i w przeciągu tygodnia w przypadku badań refundowanych.
Aby odebrać gotowy opis, możesz ponownie nas odwiedzić lub, jeśli wyraziłeś wcześniej
zgodę, prześlemy go na podany przez Ciebie adres mailowy. Otrzymasz powiadomienie SMS
wraz z kodem weryfikacyjnym, który będzie niezbędny do odczytania opisu badania.
–––––

Czy to już koniec?
Dokładnie tak. Z wynikami możesz udać się do lekarza, który skierował Cię na badanie, i
kontynuować walkę o swoje zdrowie. Zrób pierwszy krok razem z nami i już dziś umów się na
wizytę lub zadzwoń, aby dowiedzieć się o badaniu jeszcze więcej.
CTA „Skontaktuj się”

Tomograf komputerowy

Ze zdrowiem pod rękę
Regularne badania umożliwiają wykrycie i wyleczenie chorób we wczesnym
stadium rozwoju – czekając, ryzykujesz.
––––
Tomografia komputerowa to badanie radiologiczne, które wykorzystuje promienie
rentgenowskie do sprawdzenia stanu narządów wewnętrznych człowieka. Trwa maksymalnie
kilka minut, jest bezbolesne i nieinwazyjne.
––––
Z nami o zdrowie dbasz:
(ikonki)

SKUTECZNIE

BEZBOLEŚNIE

BEZPIECZENIE

––––––

Szybka i prosta rejestracja: (ikonki z przekierowaniem)

ZADZWOŃ

SKORZYSTAJ Z E-REJESTRACJI

Jeden telefon do wszystkich pracowni
rezonansu magnetycznego. Sympatyczny
personel szybko znajdzie dogodną datę i
godzinę badania oraz odpowie na wszelkie
pytania.

Kilka kliknięć i informacja z datą badania trafi na
Twoją skrzynkę mailową. Następnie
rejestratorka WizjaMed zadzwoni, aby
potwierdzić wizytę i odpowiedzieć na
ewentualne pytania.

––––
Jak się przygotować do badania

USG

Działamy na 100%
Poczujesz się komfortowo i bezpiecznie, ponieważ w WizjaMed proces badania
nakierowany jest na potrzeby Pacjenta.
––––––
Ultrasonografia to najpopularniejsze badanie obrazowe, które pokazuje kształt i wielkość
poszczególnych narządów wewnętrznych człowieka. Pozwala lekarzowi na wykrycie
ewentualnych nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.
––––––
3 proste kroki w trosce o zdrowie:
(ikonki)

BADANIE

DIAGNOZA

LECZENIE

––––––

Szybka i prosta rejestracja: (ikonki z przekierowaniem)
ZADZWOŃ
Jeden telefon do wszystkich pracowni
rezonansu magnetycznego. Sympatyczny
personel szybko znajdzie dogodną datę i
godzinę badania oraz odpowie na wszelkie
pytania.

–––––

SKORZYSTAJ Z E-REJESTRACJI
Kilka kliknięć i informacja z datą badania trafi na
Twoją skrzynkę mailową. Następnie
rejestratorka WizjaMed zadzwoni, aby
potwierdzić wizytę i odpowiedzieć na
ewentualne pytania.

Jak się przygotować do badania

