
Status dokumentu: o ograniczonym dostępie                                                                             Strona 1 z 4 

 

Załącznik nr 2 
Plan Opieki Medycznej  

 

� 24h Telefoniczna Informacja Medyczna 

Pacjenci dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą 

doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje  i starają się 

doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje o dyżurach aptek i szpitali. 

 

� Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grup ę LUX MED 

Każdemu Pacjentowi abonamentowemu przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych 

placówkach medycznych Grupy LUX MED wskazanych na www.luxmed.pl.  

Rabatów nie sumuje się. 

 

� Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej 

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w 

sytuacjach: chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.  

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, 

podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy następujących konsultacji z zakresu: 

� interny 

� pediatrii 

� lekarza medycyny rodzinnej 

Uwaga: 

Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również 

lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. 

 

� Konsultacje lekarza dy żurnego  

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, zaostrzeniu choroby przewlekłej lub w 

urazach wymagających wstępnego zaopatrzenia, które wystąpiły w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia konsultacji 

przez Operatora. Usługa udzielana jest w wyznaczonych ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez 

LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia i jeżeli nie jest możliwa konsultacja lekarza podstawowej opieki medycznej. 

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej 

diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy następujących konsultacji z zakresu:  

 

� interny; 

� pediatrii; 

� lekarz medycyny rodzinnej. 

 

Uwaga: 

Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak 

również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. 

� Konsultacje specjalistyczne - doro śli 

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówkach medycznych 

wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w 
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nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z 

czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub 

monitorowania leczenia.  

Wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy z zakresu:  

� ginekologii; 

� laryngologii; 

� okulistyki; 

� dermatologii; 

� neurologii. 

Uwaga: 

Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak 

również lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. 

� Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne 

Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach 

ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres 

konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych 

materiałów i środków medycznych takich jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, 

waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy   i nici chirurgiczne, uzależniony jest 

od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony  w ramach abonamentu i dostępności zabiegu w 

wyznaczonej placówce medycznej. W ramach usługi dostępne jest znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub 

powierzchowne. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują: 

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie: 

� Mierzenie RR / ciśnienia  

� Pomiar wzrostu i wagi ciała  

� Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne 

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne: 

� Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie 

� Badanie lusterkiem krtaniowym 

� Konsultacja laryngologa Kateteryzacja trąbki słuchowej 

� Konsultacja laryngologa płukanie ucha 

� Konsultacja laryngologa Usunięcie ciała obcego z nosa/ ucha 

� Drobne Opatrunki laryngologiczne  

� Zabieg laryngologiczny- Koagulacja naczyń przegrody nosa 

� Zabieg laryngologiczny- Usunięcie tamponady nosa 

� Zaopatrzenie krwotoku z nosa dwie strony 

� Zaopatrzenie krwotoku z nosa jedna strona 

� Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów 

założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED) 

� założenie/zmiana/usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym 

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne: 

� Konsultacja okulisty - standardowe badanie dna oka 

� Konsultacja okulisty - dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową) 

� Konsultacja okulisty - Gonioskopia (ocena kąta przesączania) 

� Konsultacja okulisty - Usunięcie ciała obcego z oka 
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� Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego  

� Standardowe* badanie widzenia przestrzennego  

� Płukanie kanalików łzowych  

� Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia 

� Podanie leku do worka spojówkowego w sytuacji doraźnej 

� Badanie autorefraktometrem 

� Badanie ostrości widzenia 

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne :  

� konsultacja dermatologa – dermatoskopia 

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne : 

�  pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy 

� Badania diagnostyczne 

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej 

wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas 

konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza wyłącznie ze wskazań 

medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach medycznych 

wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.  

Badania hematologiczne i koaguolologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania: 

� Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny  

� OB. / ESR  

� Rozmaz ręczny krwi  

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowo tworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do 

badania: 

� Transaminaza GPT / ALT  

� Transaminaza GOT / AST  

� Cholesterol całkowity 

� Cholesterol badanie paskowe  

� Glukoza / Glucose na czczo 

� Glukoza / Glucose badanie glukometrem  

� Glukoza / Glucose 120' / 120' po jedzeniu 

� Glukoza / Glucose 60' / 60' po jedzeniu 

� Kreatynina / Creatinine  

� Troponina - badanie paskowe 

Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do b adania: 

� Mocz - badanie ogólne  

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania: 

� Standardowa cytologia szyjki macicy 

Badania elektrokardiograficzne: 

� Badanie EKG - spoczynkowe  

� Badanie EKG - spoczynkowe dziecka 

Badania rentgenowskie (wynik badania na no śniku zgodnym z przyj ętym standardem w danej placówce 

medycznej): 

� Rtg klatki piersiowej PA 

� Rtg klatki piersiowej + bok 
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Inne badania diagnostyczne: 

� Spirometria standardowa 

� Audiometria standardowa (tonalna) 

 

Uwaga: 

W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać 

zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej polisie. Jeżeli efektem zastosowania nowej 

metody, będzie rozszerzenie w/w zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte 

abonamentem. 

 

� Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne  

Usługi wykonywane przez pielęgniarki w placówkach wskazanych przez ULUX MED w warunkach ambulatoryjnych,  

na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub 

specjalistycznych konsultacji lekarzy. Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki tradycyjne   z gazy lub waty, 

bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici 

chirurgiczne, użyte podczas  w/w zabiegów, są bezpłatne. Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne obejmują: 

� iniekcja dożylna 

� iniekcja podskórna/domięśniowa 

� kroplówka w sytuacji doraźnej 

� podanie leku  doustnego w sytuacji doraźnej 

� pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza) 

� pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza) 

� pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza) 

� zmiana / założenie - opatrunek mały 

� pobranie cytologii 

� pobranie krwi 

� Program ZDROWIE PI ĘKNO HARMONIA  

Zdrowy styl życia to uniwersalna recepta na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Każdego roku 

włączamy się w różnego typu akcje profilaktyczne, patronujemy bardzo wielu imprezom sportowym  i rekreacyjnym, 

zapoznajemy z najnowszymi osiągnięciami medycyny i poprzez kwartalnik wydawany przez Grupę LUX MED staramy 

się przybliżać nawet najtrudniejsze problemy dotyczące zdrowia. Jesteśmy bowiem przekonani, że satysfakcja z życia 

każdego z nas zależy przede wszystkim od kondycji, na którą składa się wiele aspektów określanych jako zdrowy styl 

życia. Pacjentowi oferujemy program ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA  dzięki któremu łatwiej będzie Państwu 

prowadzić zdrowy styl życia.  

Program ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA daje możliwość skorzystania z rabatów i ofert specjalnych przygotowanych 

przez firmy partnerskie świadczące usługi okołozdrowotne (odnowa biologiczna, fitness, kosmetyka). Z uwagi na to, że 

oferta stale się rozszerza aktualne informacje znajdą Państwo zawsze na stronie www.luxmed.pl . 

 

 

 


