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Szanowni Pa ństwo,  

prywatna opieka medyczna to jeden z najwaŜniejszych  

i najbardziej cenionych benefitów pracowniczych. Wszyscy 

zdajemy sobie sprawę, Ŝe aby projekty mogły być realizowane jak 

najszybciej i najbardziej właściwie kaŜda z firm potrzebuje 

zdrowego i skupionego na pracy personelu.  

 

Grupa LUX MED przygotowała ofertę, dzięki której będą Państwo 

mogli wywiązać się z obowiązków wynikających z kodeksu pracy 

oraz zapewnić pracownikom opiekę medyczną najwyŜszej jakości 

jak najbardziej dopasowaną do Państwa potrzeb i obecnej sytuacji 

firmy. Nasze usługi zorganizowaliśmy tak, aby moŜna je było 

zrealizować w jak najszybszy i najbardziej efektywny sposób. 

 

W ramach oferty mogą Państwo w zaleŜności od pakietu korzystać 

z wszechstronnej opieki medycznej realizowanej w 71 placówkach 

ogólnodostępnych Grupy LUX MED, a takŜe sieci ponad 1500 

placówek partnerskich w całym kraju. Dzięki integracji, 

zakończonej sukcesem w 2012 r. ograniczyliśmy koszty 

administracyjne, a uzyskane środki przeznaczamy na stały rozwój 

naszych usług i zwiększanie dostępności. Nasi Klienci mogą teŜ 

korzystać z licznych rozwiązań funkcjonalnych: telefonicznych  

i internetowych, dzięki którym skraca się czas poświęcony na 

rezerwację, uzyskanie informacji czy wizyty w placówce.  

 

Jednocześnie, stale pracujemy nad nowymi produktami i usługami, 

dzięki którym moŜemy zapewnić Państwu jak najlepszą opiekę 

medyczną realizowaną w najbardziej kompleksowy sposób, m.in. 

ostatnio wprowadziliśmy na rynek usług medycznych 

ubezpieczenia zdrowotne.   

 

Wierzę, Ŝe nasze moŜliwości spotkają się z Państwa uznaniem,  

a w przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji.  

 

Z powaŜaniem 

Sławomir 

Szymala  



 

 

 

20 lat doświadczenia  

Ponad 20 lat świadczymy usługi medyczne na najwyŜszym 

poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku 

zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę 

ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną oraz z zakresu 

chirurgii jednego dnia. Prowadzimy ogólnodostępne oraz 

przyzakładowe placówki prywatnej opieki medycznej pod markami 

LUX MED, Medycyna Rodzinna, PROFEMED, a takŜe Szpital  

w Warszawie i ośrodek opieki Tabita w Konstancinie-Jeziornie.  

 

W ramach Grupy działa równieŜ LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. 

do której naleŜą ośrodki diagnostyczne AVI Diagnostyka 

Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych oraz Med-Sport. 

 

Naszym atutem jest takŜe nowoczesny sprzęt oraz 

zaawansowane technologie, np. zintegrowany system 

informatyczny i podpis elektroniczny. Dzięki nim Pacjenci mogą 

skorzystać z opieki medycznej we wszystkich placówkach Grupy 

bez konieczności przenoszenia dokumentacji medycznej.  

 

Grupa LUX MED to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakty maj ą znaczenie 

1  
lider na rynku prywatnej opieki 
medycznej 
 
20  
lata doświadczenia na rynku usług 
medycznych 
 
40  
specjalizacje naszych lekarzy 
 
71  
własne centra medyczne w całym 
kraju 
 
1100  
pielęgniarki opiekujące się naszymi 
Pacjentami 
 
1500  
sieć placówek partnerskich 
 
3786  
lekarze opiekujący się naszymi 
Pacjentami 
 
Ponad 1 000 000   
Pacjenci, którzy nam zaufali  

 



 

 

 

Szpital mieści się w Warszawie, przy 

ul. Puławskiej 455. Są w nim 

komfortowe sale jedno-  

i dwuosobowe, wyposaŜone w indywidualne łazienki, telewizor  

i podłączenie do internetu.   

Wykonanie zabiegu w ramach chirurgii jednego dnia to m.in. 

krótszy czas oczekiwania, pobytu w szpitalu i nieobecności  

w pracy, a takŜe zmniejszenie ryzyka zakaŜeń. Wiemy jak waŜne 

w trakcie pobytu w szpitalu jest wsparcie bliskich, dlatego przez 

cały ten czas Pacjentowi moŜe towarzyszyć rodzina. Prowadzimy 

takŜe szkolenia specjalistyczne dla lekarzy. W ciągu 2 lat 

działalności w Szpitalu wykonaliśmy 

około 5000 zabiegów. 

 

Za pośrednictwem oddziału 

szwedzkiego towarzystwa LMG Försäkrings AB działającego  

w Grupie pod marką LUX MED Ubezpieczenia oferujemy 

ubezpieczenie zdrowotne, kosztów leczenia szpitalnego, 

ubezpieczenie w razie powaŜnego zachorowania i Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Szczegółowe zakresy 

produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej  

w zakładce „Ubezpieczenia”.  

 

Jeden z największych usługo-

dawców wysokospecjalistycznej 

diagnostyki obrazowej w Polsce, prowadzi ośrodki pod markami: 

AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum  Usług Medycznych – 

czołowy w kraju dostawca diagnostyki mobilnej, który dysponuje 

m.in. 13 mammobusami,  Med-Sport prowadzący przyszpitalne 

placówki stacjonarne rezonansu magnetycznego i tomografii 

komputerowej na Śląsku. 

 

 

Odpowiednio wyposaŜony i dogodnie 

połoŜony w Konstancinie-Jeziornie 

ośrodek całodobowej opieki dla osób 

starszych, samotnych oraz Pacjentów  

w kaŜdym wieku wymagających stałej specjalistycznej opieki.  

 

Obecnie w Szpitalu działaj ą:  

 

Centrum Leczenia Przepuklin,  

 

Centrum Leczenia Chorób śył,  

 

Centrum Proktologii,  

 

Centrum Chirurgii Plastycznej,  

 

Centrum Endoskopii Przewodu 

Pokarmowego,  

 

Dział Pomocy Doraźnej 

 

 
 



 

 

  Kilka tradycji – jeden zdrowy cel 
W 2007 roku rozpoczęliśmy największą integrację prywatnych firm 

medycznych w Polsce. Wykorzystaliśmy najlepsze praktyki kaŜdej 

z sieci i stworzyliśmy jedną profesjonalną, silną i nowoczesną 

organizację, ujednoliciliśmy standardy obsługi Pacjenta, 

wprowadziliśmy wspólny system informatyczny.  

 

Symbolicznym zwieńczeniem tego procesu było uporządkowanie 

portfela marek (w skład którego wchodziły: LUX MED, Centrum 

Medyczne LIM, PROMEDIS i Medycyna Rodzinna) i wizualizacji 

przeprowadzone w połowie 2012 roku. Obecne logo nawiązuje do 

wcześniejszych znaków graficznych sieci tworzących Grupę, 

jednocześnie dzięki swojej kolorystyce i nowoczesności całość 

obrazuje zmiany, jakie dokonały się w naszej Grupie w ostatnich 

latach.  

 

Jesteśmy liderem rynku prywatnej opieki medycznej, stale się 

doskonalimy i dzielimy wiedzą z innymi. ZaleŜy nam, aby 

wszystkie te działania wpływały na rozwój rynku i coraz wyŜszy 

standard usług. 

 

Otaczamy opiek ą  

w całej Polsce 
Nasze centra mieszczą się  

w dogodnych lokalizacjach, moŜna do 

nich łatwo dotrzeć własnym środkiem 

lokomocji i komunikacją miejską. 

Placówki Grupy są funkcjonalne, 

przestronne, wygodne, wyposaŜone  

w udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych i miejsca 

parkingowe. 

Na przygotowanych przez nas 

rozwiązaniach zyskują Klienci mający 

siedziby w centrach największych 

miast, jak równieŜ firmy posiadające 

oddziały w róŜnych częściach kraju. 

Grupa LUX MED to:  

• 95 ambulatoryjnych 

centrów medycznych: 

• 47 placówek LUX MED 

• 23 placówki Medycyny 

Rodzinnej 

• 1 placówka PROFEMED 

• 24 placówki 

przyzakładowe 

 



 

Współpracujemy z 1500 placówkami partnerskimi w Polsce. 

Wysokie standardy 
W naszych centrach  medycznych Pacjentami opiekuje się ok. 

4000 lekarzy specjalistów i 2200 osób personelu pomocniczego. 

Nad pracą kadry medycznej czuwa Rada Naukowa LUX MED, 

która skupia autorytety polskiej medycyny. Dodatkowo, dzięki 

współpracy z organizacją Best Doctors z Bostonu zapewniamy 

moŜliwość konsultacji z najlepszymi specjalistami na świecie.  

 

Dbamy o wysokie kwalifikacje i systematyczny rozwój personelu, 

dlatego prowadzimy liczne szkolenia, m.in. cykliczne konferencje 

dla lekarzy i pielęgniarek – Akademie: Medycyny Rodzinnej, 

Chirurgii Jednego Dnia, Pielęgniarek i PołoŜnych, a takŜe studia 

podyplomowe. 

 

Grupa LUX MED wdroŜyła i utrzymuje dwa Certyfikowane 

Systemy Zarz ądzania oraz standardy świadczenia usług 

medycznych na najwyŜszym poziomie. Wysoka jakość naszych 

usług została potwierdzona przyznaniem nam certyfikatów 

potwierdzających zgodność systemów zarządzania z normami 

ISO w następujących dziedzinach:  

 

• zarządzania jakością  ISO 9001:2008),  

• oraz bezpieczeństwa informacji (ISO 27001:2005).  

 

Nieustanna dbałość o utrzymanie wysokiego standardu usług 

medycznych oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do 

oczekiwań Pacjentów pozwoliły LUX MED zyskać uznanie 

 

Nasi specjaliści prowadzą szkolenia 

z pierwszej pomocy dla róŜnych 

grup, m.in. uczą dzieci i młodzieŜ  

w ramach społecznej akcji „Umiem 

pomóc”.  

 



 

i szacunek zarówno wśród Pacjentów, jak i partnerów 

biznesowych.  

 

Za swoje osiągnięcia LUX MED był wielokrotnie nagradzany  

i honorowany przez prestiŜowe instytucje: 

• Czterokrotnie Krajowa Izba Gospodarcza przyznała nam tytuł 

"Przedsi ębiorstwo Fair Play"   

• Miesięcznik Home & Market uznał LUX MED za "Najlepszego 

Partnera w Biznesie" 

• Otrzymaliśmy teŜ miano „Placówki Medycznej Przyjaznej 

Pacjentowi"  przyznane przez Światową Fundację "Zdrowie - 

Rozum - Serce" 

• w rankingu Turbiny Polskiej Gospodarki 2009 r. otrzymaliśmy 

wyróŜnienie w kategorii „Najlepsza Oferta Medyczna dla MSP”  

• certyfikat „U Ŝyteczna Strona” akredytowany przez Związek 

Pracodawców BranŜy Internetowej IAB Polska 

  

Marka LUX MED została teŜ uznana za jedną z najsilniejszych 

marek biznesowych w Polsce i pięciokrotnie (2007, 2009, 2010, 

2011, 2012) nagrodzona prestiŜowym tytułem „Business 

Superbrand”.  Nagroda przyznawana jest przez niezaleŜną Radę 

Marek, w której skład wchodzą znani praktycy biznesu – szefowie i 

właściciele firm, a takŜe przedstawiciele mediów.  

Czterokrotnie otrzymaliśmy takŜe jedną z najwaŜniejszych dla nas 

nagród „Jako ść Obsługi” (2008, 2009, 2011, 2012) , którą 

przyznali Pacjenci korzystający z naszych usług. Ponadto w 2011 

roku Grupa LUX MED została nagrodzona tytułem Lidera 

Informatyki 2011  w kategorii Opieka Zdrowotna. 

 

Monitoring jako ści usług 
Aby poznać i zaspokoić potrzeby naszych Pacjentów Grupa  

LUX MED stale śledzi poziom zadowolenia osób korzystających  

z naszych usług, a uzyskane wyniki są starannie analizowane. 

Departament Marketingu oraz Dział Badania Satysfakcji 

systematycznie realizują badania opinii Pacjentów przy pomocy 

ankiet satysfakcji i wywiadów telefonicznych, jednocześnie stale 

wprowadzamy nowe narzędzia. Przy pomocy ankiet dostępnych 

 



 

w naszych placówkach i na stronach internetowych, formularzy 

reklamacji, skrzynek e-mail, Pacjenci w prosty i szybki sposób 

mogą przekazać nam swoje opinie. Nasze działania wspierają  

teŜ  niezaleŜne firmy zewnętrzne, prowadzące co roku badania 

wśród osób korzystających z usług w naszych placówkach. 

 

Systematycznie organizujemy szkolenia doskonalące poziom 

obsługi, a codzienną pracę personelu wspierają odpowiednio 

przeszkoleni trenerzy wewnętrzni.  

 

Opieka 24/7  
Telefoniczna Informacja Medyczna 

Doświadczony personel medyczny Grupy LUX MED przez całą 

dobę słuŜy radą Pacjentom kontaktującym się z nami w przypadku 

problemu medycznego. Posiadają równieŜ informacje o dyŜurach 

aptek i szpitali.  

Interwencyjna pomoc medyczna 

Osobom, które potrzebują pilnej konsultacji medycznej 

zapewniamy dyŜury w wybranych centrach Grupy.  

Do realizacji usług poza placówkami wykorzystujemy równieŜ:             

7 ambulansów reanimacyjno-specjalistycznych, 4 ambulanse 

transportowe i 7 małych ambulansów, którymi jeździmy na wizyty 

domowe. W miastach poza Warszawą, współpracujemy  

z najlepszymi lokalnymi firmami, które specjalizują się  

w interwencjach medycznych. 

 

Zespół Hospitalizacyjny  
Pacjenci objęci opieką szpitalną mogą skorzystać z całodobowej 

infolinii obsługiwanej przez profesjonalistów medycznych, którzy 

zajmują się organizacją hospitalizacji w około 70 

zakontraktowanych szpitalach. Ponadto w ramach zespołu pracują 

pielęgniarki koordynujące, które w przypadku leczenia poza 

zakontraktowaną placówką (lub w bardzo duŜych szpitalach) 

towarzyszą przy przyjęciu do szpitala pomagając w kwestiach 

organizacyjnych związanych z planowymi zabiegami oraz 

przebiegiem leczenia.  

 

Specjalistyczna aparatura  medyczna  

 

Nasze zespoły ratownicze  

zajmują się równieŜ : 

• profesjonalnym 

zabezpieczeniem 

medycznym imprez,  

• szkoleniami i pokazami 

pierwszej pomocy,  

• a takŜe transportem i 

asystą medyczną w kraju 

oraz zagranicą. 

 

 

 

 

 



 

W celu zapewnienia nowoczesnej diagnostyki, która pozwoli na 

dogodne oraz efektywne dla Pacjenta i lekarza wsparcie leczenia, 

w ramach Grupy  LUX MED działają ośrodki, dysponujące 

wysokiej klasy urządzeniami tomografii komputerowej, rezonansu 

magnetycznego i mammografii. Posiadamy równieŜ największą w 

Polsce sieć pracującą w systemie teleradiologii, która skupia 

dwadzieścia aparatów RTG zlokalizowanych w całym kraju.  

 

W diagnostyce wykorzystujemy równieŜ 190 aparatów USG - od 

screeningowych po wysokospecjalistyczne, wieloprofilowe (4-

głowicowe) oraz aparaty posiadające opcję 3D/4D, która umoŜliwia 

precyzyjne badanie płodu.  

 

Profesjonalny zespół medyczny  

W centrach medycznych Grupy LUX MED pracuje kilka tysięcy 

lekarzy reprezentujących wszystkie specjalności medyczne 

dostępne w Polsce. 

Wszyscy lekarze pracujący w Grupie LUX MED stale 

poszerzają i doskonalą swoje kwalifikacje uczestnicząc  

w róŜnego typu sympozjach i konferencjach np. 

międzynarodowych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa 

Pacjenta.  

Rada Naukowa 

Standardy opieki medycznej realizowane w naszych 

placówkach konsultowane są przez Radę Naukową Grupy  

LUX MED, w skład której wchodzą uznane autorytety polskiej 

medycyny reprezentujące jej najwaŜniejsze dziedziny m.in. 

chirurgię, kardiologię, ginekologię, choroby wewnętrzne, 

choroby tropikalne, dermatologię, otolaryngologię  

i transplantologię.  

Best Doctors 

W trudnych przypadkach medycznych moŜemy teŜ 

zorganizować konsylium złoŜone z wybitnych przedstawicieli 

polskiej medycyny, jak równieŜ, dzięki współpracy z organizacją 

Best Doctors z Bostonu, w przypadku najcięŜszych chorób – 

skonsultować się z najlepszymi specjalistami na świecie. 

 

Placówki Grupy LUX MED 

wyposaŜone są w nowoczesny 

sprzęt diagnostyczny. Posiadają 

m.in. magnetyczny rezonans 

jądrowy, tomograf komputerowy, 

najwyŜszej klasy cyfrowe aparaty 

USG, takŜe 3D/4D przeznaczone do 

diagnostyki płodu, aparaturę do 

nieinwazyjnych badań układu 

krąŜenia i aparaty mammograficzne.  

 



 

 

 

Nowoczesne technologie  
Wspólny system informatyczny oraz najbezpieczniejszy obecnie 

sposób autoryzacji wszelkiego rodzaju dokumentów - podpis 

elektroniczny, umoŜliwiają nam utrzymywanie pełnej dokumentacji 

medycznej wyłącznie w wersji elektronicznej. Dzięki temu lekarze 

szybciej mogą postawić rozpoznanie i zastosować leczenie.  

 

Pacjenci w kaŜdej sprawie dotyczącej zdrowia kontaktują się  

z nami 24 godziny na dobę przez infolinię, korzystają teŜ z Portalu 

Pacjenta. UmoŜliwia on rezerwację i odwołanie wizyty, a takŜe 

sprawdzenie dostępności specjalistów oraz wyników badań 

laboratoryjnych. Organizujemy czaty internetowe ze specjalistami  

i uruchomiliśmy mobilną wersję e-rezerwacji. Dodatkowe usługi 

oferowane w placówkach Grupy moŜna kupić przez sklep 

internetowy. 

 

Edukacja zdrowotna 
Programy profilaktyczne  

Chcemy, aby wszystkim naszym Pacjentom w ich codziennej 

dbałości o zdrowie przyświecało hasło „Lepiej zapobiegać niŜ 

leczyć.” W ramach opieki zdrowotnej Grupy LUX MED 

zapewniamy moŜliwość realizacji szeregu programów 

profilaktycznych dostosowanych do płci i wieku naszych 

Pacjentów. 

 

Baza wiedzy 

Z myślą o Pacjentach przygotowaliśmy teŜ na naszych stronach 

internetowych specjalne bazy wiedzy, w których sukcesywnie 

zamieszczamy najwaŜniejsze doniesienia medyczne, wywiady z 

uznanymi autorytetami w dziedzinie medycyny, a takŜe artykuły 

naszych lekarzy.  

 

Magazyn Pacjentów Grupy LUX MED 

Raz na kwartał wydawany jest specjalny magazyn skierowany do 

wszystkich Pacjentów korzystających z usług Centrów 

Medycznych LUX MED. Jego celem jest propagowanie zdrowego 

stylu Ŝycia oraz utrwalanie wiedzy medycznej. Oprócz informacji 

medycznych w kwartalniku znajdują się równieŜ aktualności 

Magazyn Pacjentów Grupy  

LUX MED „Blisko Zdrowia”  

tworzony jest przy udziale lekarzy 

specjalistów z wielu dziedzin. 

Zawsze poruszamy w nim 

najbardziej aktualne problemy 

związane ze zdrowiem  

i profilaktyką.  



 

związane z funkcjonowaniem firmy oraz wiele innych ciekawostek. 

Magazyn juŜ od lat cieszy się bardzo duŜym zainteresowaniem 

naszych Pacjentów, a ciągle zwiększany nakład jest tego 

najlepszym dowodem. 

 

Program ZDROWIE PI ĘKNO HARMONIA  

Dzięki programowi ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA posiadacze 

Kart Pacjenta LUX MED mogą korzystać na uprzywilejowanych 

warunkach z usług kilkudziesięciu renomowanych firm oferujących 

usługi związane ze zdrowym stylem Ŝycia. Aktualny wykaz 

partnerów oferujących zniŜki naszym Pacjentom znajduje się na 

www.luxmed.pl.  

 

 

 

 

Oferta dopasowana do potrzeb 

róŜnych Klientów 
Nasze długoletnie doświadczenie pozwala na tworzenie 

odpowiednio dopasowanych rozwiązań dla partnerów 

biznesowych i osób indywidualnych w kaŜdym wieku. Zapewniamy 

je w formie abonamentu, ubezpieczenia zdrowotnego, usług 

opłacanych osobno (fee for service), opieki w ramach kontraktu  

z Narodowym Funduszem Zdrowia, a takŜe świadczeń 

wykonywanych na zlecenie zewnętrznych towarzystw 

ubezpieczeniowych czy ośrodków medycznych. W ramach opieki 

zdrowotnej zapewniamy moŜliwość realizacji szeregu programów 

profilaktycznych dostosowanych do płci i wieku Pacjentów.  

 

Kompleksowe usługi dla firm 
PoniewaŜ zaleŜy nam na jak najbardziej efektywnej  

i satysfakcjonującej współpracy, bieŜącą obsługą kaŜdej firmy 

zajmuje się Indywidualny Opiekun Klienta. Przygotowaliśmy teŜ 

internetowy Portal Klienta, który umoŜliwia proste i szybkie 

zarządzanie zmianami na liście uprawionych do opieki, zgłaszanie 

grupowych badań medycyny pracy, a takŜe dostęp do informacji 

obsługowych. 

W naszej ofercie znajduj ą się 
m.in. działania  
związane z:   

• prewencją naraŜeń  
zawodowych, 

• badaniami 
psychotechnicznymi, 

• wizytacjami stanowisk 
pracy, 

• poradnictwem dotyczącym 
chorób zawodowych, 

• analizą i orzecznictwem. 

 

 

 



 

 

 

Medycyna Pracy 

Oferujemy badania medycyny pracy m.in. wstępne i okresowe, 

działania związane z zapobieganiem naraŜeniom zawodowym, 

badania psychotechniczne, wizytację stanowisk pracy, doradztwo 

dotyczące chorób zawodowych i profilaktykę. Prowadzimy  analizy, 

orzecznictwo, wymagane prawem szkolenia z pierwszej pomocy  

i monitoring waŜności zaświadczeń. Mamy długoletnie 

doświadczenie w wykonywaniu badań medycyny lotniczej. Do 

dyspozycji Pacjentów oddajemy odrębną infolinię, a nad 

organizacją badań medycyny pracy czuwa specjalnie wyznaczony 

dla danego Klienta opiekun Medycyny Pracy.  

 

W ramach współpracy ze słuŜbami BHP działającymi na terenie 

firmy nasi lekarze biorą udział w komisjach BHP . Analizując 

przyczyny wypadków przy pracy i długoterminowych absencji 

chorobowych mogą określić działania, które spowodują zmiany  

w naraŜeniu na wpływ czynników szkodliwych, co przyczynia się 

do poprawy bezpieczeństwa pracy. Nasi lekarze dokonują takŜe 

wizytacji stanowisk pracy na terenie firm.  

 

Przychodnie przyzakładowe –  atrakcyjny outsourcing   

Prowadzimy przychodnie przyzakładowe dla pracowników 

biurowych i zatrudnionych w zakładach przemysłowych. Od wielu 

lat restrukturyzujemy i organizujemy poradnie dla największych 

przedsiębiorstw w Polsce. Przejmujemy istniejące placówki wraz z 

pracownikami, tworzymy teŜ  projekty od podstaw. W razie 

konieczności budujemy przychodnie z gotowych komponentów 

(modułowe) w miejscach, w których nie ma moŜliwości 

zaadaptowania istniejących powierzchni. 

 

Warto by ć z nami 
Wykupienie pakietu medycznego dla pracowników to wielorakie 

korzyści dla: 

 

Pracodawcy 

• łatwy dostęp do wysokiego standardu usług; 

• zmniejszenie absencji chorobowej i tym samym 

zwiększenie wydajności pracy; 

Karty Pacjenta 

 

 

 

 

 

 

 



 

• zwiększenie motywacji i lojalności pracowników; 

• uniknięcie ryzyka ponoszenia kosztów kar za 

nieprzestrzeganie przepisów medycyny pracy, 

• szczepienia przeciw grypie zmniejszające 

zachorowalność (szczególnie istotne w firmach, gdzie 

pracownicy mają częste kontakty z duŜą liczbą osób); 

• moŜliwość zaliczenia kosztów prywatnej opieki medycznej 

do kosztów uzyskania przychodów; 

• uatrakcyjnienie oferty rekrutacyjnej; 

• wszechstronne korzyści przedsiębiorstwa (finansowe  

i motywacyjne) wynikające z powierzenia Grupie 

prowadzenia przychodni przyzakładowej.  

 

Pracownika 

• moŜliwość objęcia opieką medyczną dzieci, 

współmałŜonków/partnerów oraz rodziców; 

• bezpośredni dostęp do lekarzy wielu specjalności  

i kompleksowej diagnostyki w placówkach; 

• dogodna lokalizacja Centrów Medycznych oraz placówek 

współpracujących. 

 

Co odró Ŝnia naszą ofertę od innych 

dostępnych na rynku? 
 

Naszym Pacjentom oferujemy wiele rozwi ązań ułatwiaj ących 

korzystanie z naszych usług . 

 

Są to m.in.: 

• ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i bada ń - dzięki 

tej aplikacji Pacjenci mogą w szybki i dogodny sposób 

zarezerwować wizyty, a takŜe uzyskać informacje o działalności 

poradni; 

 

• osobisty opiekun Klienta  - mając na uwadze wysokie 

standardy współpracy, kaŜdemu naszemu Klientowi 

korporacyjnemu przydzielamy osobistego Opiekuna , który 

pozostaje w ścisłym kontakcie z działem personalnym Klienta i 

odpowiada za sprawny oraz komfortowy przebieg współpracy; 

 

e-rezerwacja –  

rozwiązanie przygotowane dla 

Pacjentów LUX MED i Medycyny 

Rodzinnej, dzięki któremu mogą 

oni: 

• zarezerwować wizytę  

u wybranego lekarza,  

• łatwo sprawdzić 

dostępność 

poszczególnych 

specjalistów,  

• a w razie konieczności 

odwołać umówione 

wcześniej wizyty. 



 

• SMS-owe przypominanie o terminach bada ń i konsultacji 

– dzięki niemu Pacjenci mogą umówić się na wizytę z duŜym 

wyprzedzeniem bez obawy o to, Ŝe Pacjent po prostu o tej 

wizycie zapomni; 

 

• indywidualni Opiekunowie Pacjenta dla posiadaczy 

pakietów VIP, którzy koordynują opiekę medycyną m. in. na 

Ŝyczenie Pacjenta umawiają terminy wizyt i badań; 

 

• e-biuletyn - elektroniczny newsletter informujący o nowości-

ach w Grupie LUX MED, który moŜna zaprenumerować na 

stronie www.luxmed.pl, 

 

• e-rezerwacja - rozwiązanie przygotowane dla Pacjentów  

LUX MED i Medycyny Rodzinnej, dzięki któremu mogą oni nie 

tylko zarezerwować wizytę u wybranego lekarza, ale takŜe 

łatwo sprawdzić dostępność poszczególnych specjalistów,  

a w razie konieczności odwołać umówione wcześniej wizyty; 

System umoŜliwia podgląd listy zarezerwowanych i odbytych 

wizyt, wystawionych skierowań, które nie mają przypisanego 

terminu wizyty, wyników badań, a takŜe zapewnia dostęp do 

grafiku usług oraz pracy lekarzy;  

 

• e-center - to narzędzie interaktywne, pozwalające na 

całodobowy kontakt z LUX MED, dzięki któremu Pacjenci mogą 

uzyskać informacje na temat usług i umówić się na wizytę do 

wybranego specjalisty bezpośrednio przez Internet 

(www.luxmed.pl), 

 

• Telefoniczna Informacja Medyczna – dzięki temu 

rozwiązaniu Pacjenci dzwoniący na infolinię z problemem 

zdrowotnym mogą uzyskać pomoc przez całą dobę. Zespól TIM 

tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, 

którzy zbierają od dzwoniącego informacje i starają się 

doradzić, jakie działania naleŜy w danej sytuacji podjąć. 

Posiadają takŜe informacje o dyŜurach aptek i szpitali; 

 

• wspólna obsługa IT dla całej Grupy - dzięki 

zintegrowanemu systemowi informatycznemu lekarze we 

wszystkich placówkach LUX MED i Medycyny Rodzinnej mają 

elektroniczny dost ęp do historii medycznej Pacjenta i zdj ęć 

Rozwiązania on-line które 

oferujemy naszym Pacjentom  

zostały nagrodzone prestiŜową 

nagrodą Lidera Informatyki . 



 

RTG z radiologii cyfrowej . Nowy system obejmuje takŜe 

skany medycznej dokumentacji zewnętrznej, kalendarze wizyt, 

rejestrację, skierowania, opis medyczny, czy wystawianie 

recept; 

• mobilna wersja e-rezerwacji  , która umoŜliwia zare-

zerwowanie wizyty online przy uŜyciu urządzeń przenośnych.  

 
Ogólnopolska rezerwacja terminów 
wizyt i bada ń 
 
Każdy Pacjent może  ustalić termin wizyty w dowolnej placówce 

Grupy LUX MED oraz uzyskać niezbędne informacje  pod 

numerem całodobowej ogólnopolskiej infolinii, Wcześniejsze 

rezerwacja umożliwia Pacjentom skorzystanie z usługi  

w najbardziej dogodnym dla nich terminie. Badania laboratoryjne 

wykonywane są bez konieczności wcześniejszych zapisów.  

 W celu zarezerwowania terminu prosimy dzwonić pod numer całodobowej 

ogólnopolskiej rezerwacji terminów wizyt i bada ń. 

Termin wizyty lub badania w Centrach Medycznych Grupy LUX MED 

moŜna zarezerwować na kilka sposobów - za pośrednictwem: 

• infolinii 22 33 22 888; 

• komunikatora e-center , który znajduje się na stronie www.luxmed.pl; 

• po zalogowaniu się na stronach www do panelu e-rezerwacja ; 

Dostęp do systemu rezerwacji moŜna aktywować samodzielnie 

poprzez stronę www.luxmed.pl; 

• ogólnopolskiej rezerwacji terminów wizyt i badań Medycyny Pracy  

(tel. 22 33 81 666) która jest do dyspozycji Pacjentów od 

poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 19.00; 

 

• HOTLINE (numer alarmowy w nagłych przypadkach): 22 196 70 

W razie konieczności odwołania wizyty bardzo prosimy o kontakt  

z infolinią lub wysyłanie sms zwrotnego z tekstem „odwołaj”  

w odpowiedzi na sms z potwierdzeniem wizyty. Taka informacja ułatwi 

korzystanie z usług innym Pacjentom. 

Termin wizyty w placówkach partnerskich moŜna rezerwować: 

• telefonicznie - dzwoniąc bezpośrednio do placówki partnerskiej,  

w której chcemy zarezerwować wizytę; 

• osobi ście - podczas wizyty w placówce partnerskiej. Aktualna lista 

przychodni partnerskich jest dostępna na stronach www. 



 

Oferta produktowa 

ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH 
PAKIETACH 
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24h Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań � � � 

Dostęp do Centrów Medycznych  Grupy LUX MED i 

ogólnopolskiej sieci partnerów medycznych (ponad 1500) 
� � � 

Karta Pacjenta � � � 

24h Telefoniczna Informacja Medyczna � � � 

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne (nielimitowane) � � � 

Konsultacje psychologa (w tym seksuologa i androloga) i 

psychiatry 
� � � 

Konsultacje profesorskie ze skierowaniem � � � 

Kompleksowe badania diagnostyczne (nielimitowane) � � � 

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne � � � 

Skórne testy alergiczne � � � 

Prowadzenie ciąŜy � � � 

Szczepienia przeciwko grypie/anatoksyna p/tęŜcowa � � � 

10% rabat na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX 

MED 
� � � 

Program „Zdrowie, Piękno, Harmonia” � � � 

Bezpłatne środki kontrastowe do badań CT oraz NMR � � � 

Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne  � � 

Rehabilitacja  � � 

Wizyty domowe  � � 

Druga opinia medyczna   � 

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia „Zdrowa Kobieta” 

„Zdrowy MęŜczyzna” 
 � � 

Przegląd stomatologiczny raz w roku � � � 



 
Profilaktyka Stomatologiczna  50% � 

RTG stomatologiczne/pantomogram  50% � 

Stomatologia zachowawcza  50% � 

Chirurgia stomatologiczna   50% 

Pakiet ubezpieczeń (ubezpieczenie w podróŜy zagranicznej)   � 

Zalecane szczepienia profilaktyczne   � 

Chirurgia 1-go dnia   15% 

 

 

Oferta cenowa  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OFERTA CENOWA 

TYP 
INYIWIDUALNY TYP PARTNERSKI TYP  

RODZINNY 

pracownik 
 (współmałŜonek 

/partner) 

(współmałŜonek/partn

er oraz wszystkie 

dzieci do ukończenia 

26 rŜ) – dopłata do 

typu indywidualnego 

Pakiet COMFORT 53 zł 53 zł 141 zł 

Pakiet COMFORT PLUS 74 zł 74 zł 196 zł 

Pakiet COMPLEX 92 zł 92 zł 244 zł 

OFERTĘ PRZYGOTOWAŁ: 

Sławomir Szymala 

Dyrektor Regionalny SprzedaŜy 

slawomir.szymala@luxmed.pl 

 


