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Realizacja pakietu:  

 

Odchudzanie  
pod kontrolą 
 
 
 
 
 
Informacja dla pacjenta 

 
  



POLMED – pakiet badań „Odchudzanie pod kontrolą” Strona 2 z 2 

 

„Odchudzanie pod kontrolą” to stworzony w POLMED program zdrowego 
odchudzania, realizowany ze wsparciem dietetyka, psychodietetyka, 
rehabilitanta i lekarzy różnych specjalizacji.  

Szybka utrata kilogramów – wynik stosowania postów lub głodówek – bywa zwyczajnie szkodliwa 

dla zdrowia. Najlepiej odchudzać się pod okiem dietetyka, lekarza oraz psychodietetyka, którzy 

dostosują jadłospis do indywidualnych preferencji i zadbają o to, żeby cały proces był bezpieczny. 

Umawianie wizyt: 

• Pakiet można realizować w każdym Centrum Medycznym POLMED lub w placówkach 

Partnerów Medycznych POLMED wskazanych przez konsultantów. Sieć placówek dostępna 

pod linkiem https://polmed.pl/placowki/.  

• Po wykupieniu pakietu nasze Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta kontaktuje się z 

Pacjentem w terminie do 24 godzin i ustali dogodne terminy badań i konsultacji.  

Realizacja pakietu: 

• W pierwszej kolejności pacjent umawiany jest na telekonsultacje z dietetykiem, 

psychodietetykiem i rehabilitantem.  

• Przed pierwszą telekonsultacją z dietetykiem, pacjent powinien wykonać badania 

laboratoryjne i diagnostyczne zawarte w pakiecie. Ewentualne rozszerzenie diagnostyki i 

konieczne wizyty u specjalistów są realizowane zgodnie z rekomendacją dietetyka.  

• Minimum 3 dni robocze przed pierwszą telekonsultacją z dietetykiem pacjent powinien 

przesłać wypełniony Formularz wstępny. Formularze powinien być przesłany poprzez Portal 

Pacjenta (zakładka Wyślij dokumentację medyczną). 

• Do monitorowania postępów oraz analizy parametrów zdrowotnych niezbędne jest 

posiadanie wagi łazienkowej z analizatorem składu ciała. 

Realizacja badań i wizyt stacjonarnych: 

• Przed badaniem Pacjent proszony jest o przygotowanie się do badań i zapoznanie z treścią 

pod linkiem: https://polmed.pl/przewodnik-pacjenta/kategoria-jak-przygotowac-sie-do-

diagnostyki/  

• W przypadku umówienia wizyty w wybranym Centrum Medycznym POLMED, Pacjent 

okazuje w placówce potwierdzenie wizyty (otrzymane mailowo). Potwierdzenie wystarczy 

okazać na ekranie telefonu, nie ma potrzeby druku. 

• W przypadku umówienia wizyty w placówce Partnera Medycznego, Pacjent okazuje w 

placówce otrzymany sms-em kod autoryzacji. 

 

UWAGA: 
Pakiet jest ważny 90 dni od daty zakupu. 

 
W przypadku dodatkowych pytań  
prosimy o kontakt z Telefonicznym Centrum  
Obsługi Pacjenta POLMED:  
58 775 95 99 lub 801 033 200 (z tel. stacjonarnych). 
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