| LUX MED

OPIEKA MEDYCZNA
Opieka medyczna realizowana we współpracy z LUX MED to unikatowy na rynku program,
dla osób w wieku do 65 lat, dostępny w dwóch wariantach: kompleksowym i VIP w wersji
indywidualnej, partnerskiej i rodzinnej.

CO
OTRZYMUJESZ
W PAKIECIE :
Główne zalety:

Dostęp do Portalu Pacjenta

Dostęp do ponad 1 500 prywatnych placówek
medycznych w całej Polsce;

platformy internetowej
umożliwiającej przeglądanie grafiku
lekarzy i umawianie wizyt
w dogodnym terminie

Konsultacje i badania bez kolejek i długiego oczekiwania
na umówienie wizyty;
Nielimitowana opieka lekarska i specjalistyczne
badania m.in. tomografia, rezonans magnetyczny;
Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne
ortopedyczne, dermatologiczne, ginekologiczne;
Prowadzenie ciąży i dostęp do badań
na nowoczesnych urządzeniach;
Profilaktyczny przegląd stanu
zdrowia dostosowany
do indywidualnych potrzeb,
obejmujący szeroki zakres badań
i konsultacji;
Wizyty domowe
Pełna stomatologia
Rehabilitacja
- kinezyterapia i fizykoterapia.

Telefoniczną Informację Medyczną
dzwoniąc na infolinię, uzyskujesz
pomoc od doświadczonych
lekarzy, pielęgniarek i ratowników
medycznych

SMS-owy system
przypominający o terminach
zarezerwowanych wizyt

Elektroniczną dokumentację medy
dostęp do wyników badań,
poprzednich zaleceń lekarskich
czy przepisanych leków

ZAKRES OPIEKI
MEDYCZNEJ
wspólny dla wariantów
kompleksowego i VIP
1. Kompleksowe konsultacje specjalistów
możliwość umówienia wizyty z każdym z lekarzy

przyjmującym w danej placówce medycznej.
2. Konsultacje profesorskie
dostępne ze skierowaniem lekarskim.
3. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
z zakresu chirurgii, laryngologii, ortopedii,

dermatologii, ginekologii.
4. Szczepienia

przeciwko grypie sezonowej / anatoksyna
p/tężcowa wraz z kwalifikacją.
5. Badania laboratoryjne
hematologiczne, koaguolologiczne, biochemiczne, hormonalne, serologiczne, badania moczu i kału,

bakteriologiczne; badania cytologiczne, mykologiczne, toksykologiczne markery nowotworowe, testy
paskowe.
6. Badania obrazowe
elektrokardiograficzne, rentgenowskie, ultrasonograficzne, endoskopowe, okulistyczne,

rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi.

7. Prowadzenie ciąży
Opieka lekarza ginekologa, badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo zdrowotne.
8. Skórne testy alergiczne

W ramach usługi na zlecenie lekarza LUX MED - skórne testy alergiczne wykonywane są metodą
nakłuć. Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie usługi.
9. Program ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA

Program daje możliwość skorzystania z rabatów i ofert specjalnych przygotowanych dla Pacjentów
przez firmy partnerskie świadczące usługi okołozdrowotne (odnowa biologiczna, fitness, kosmetyka).
10. Doraźna pomoc na terenie kraju

To możliwość korzystania z pomocy medycznej we wszystkich placówkach GRUPY LUX MED oraz
współpracujących z LUX MED placówkach medycznych w następujących sytuacjach m.in: infekcji
przebiegających z wysoką gorączką i innymi niepokojącymi objawami, bólów brzucha, zaostrzenia
dolegliwości przewlekłych oraz drobnych urazów ortopedyczno - chirurgicznych.
11. Rabat 10% na pozostałe usługi w LUX MED i procedury medyczne w szpitalu LUX MED

Rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane we własnych centrach medycznych Grupy LUX MED.
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ZAKRES OPIEKI
MEDYCZNEJ

3. Wizyty domowe

Konsultacja lekarska udzielana przez zespół

dodatkowy dla wariantu

wyjazdowy (lekarza rodzinnego / internistę),

VIP

realizowana w miejscu zamieszkania chorego.
Wizyty obejmują przypadki nagłego zachorowania

1. Stomatologia

lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym

profilaktyka stomatologiczna

zaostrzenia dolegliwości przewlekłych.

konsultacje specjalistyczne
stomatologia zachowawcza

4. Indywidualny Opiekun

chirurgia stomatologiczna

5. Telefoniczna Asysta Prawna

RTG zęba
pantomogram
znieczulenie miejscowe
2. Rehabilitacja

elektrostymulacja
jonoferoza
galwanizacja
kinezyterapia
prądy diadynamiczne i interferencyjne
terapia laserowa
terapia manualna
ultradźwięki

SKŁADKA MIESIĘCZNA
Uzależniona jest od wyboru wariantu

INDYWIDUALNY

Wariant Kompleksowy 124 zł

1 osoba dorosła

Wariant VIP 202zł

MINI

Wariant Kompleksowy 242 zł

RODZINNY

Wariant VIP 392 zł

1 osoba dorosła + 1 dziecko

Wariant Kompleksowy 341,64 zł

RODZINNY

Wariant VIP 519,40 zł

2 osoby dorosłe + wszystkie dzieci
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| PRZYSTĄPIENIE

ŁATWIEJSZE

niż myślisz

Szybki i intuicyjny zapis przez internet.
Cały proces zajmie Ci tylko kilka minut.

PRZEKONAJ
SIĘ SAM:
Wejdź na moją stronę www
i zobacz jak w 4 prostych
krokach przystąpisz
do opieki medycznej:

Zapytaj o szczegóły oferty
naszego Partnera:

Strona www z pełną ofertą i zakupem ONLINE:

https://__________________.benefity.swrn.org.pl
(ID Partnera)
Informacje i pomoc otrzymasz także na Infolinii SWRN
w dniach: pon - pt, od 8:00 do 18:00
tel. (22) 425 35 03, 534 533 263
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KROK
WYBÓR
WARIANTU
OPIEKI

KROK
PRZYJĘCIE
WARUNKÓW
UMOWY

KROK
PODANIE
DANYCH
OSOBOWYCH

KROK
PODANIE
DANYCH
CZŁONKÓW
RODZINY

