
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opieka zdrowotna  

dla pracowników  

Pakiet Rodzic  



 

Pakiet ten został przygotowany pod kątem potrzeb medycznych osób po 50-tym roku życia, dla których ważny jest szybki dostęp do 

lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych, a w nagłych wypadkach również do lekarzy pierwszego kontaktu. Z Pakietu Rodzic 

skorzystać mogą osoby w wieku do 80 roku życia. Umożliwia dostęp do lekarzy w blisko 90 nowoczesnych placówkach Grupy LUX 

MED (LUX MED i Medycyna Rodzinna) oraz sieci ponad 1000 placówek współpracujących  w całej Polsce wymienionych na stronie 

www.luxmed.pl. System finansowania w pełni pokrywa opłaty za usługi medyczne gwarantowane w ramach Pakietu. W zależności 

od potrzeb oraz możliwości finansowych proponujemy dwa rodzaje zakresów: Pakiet Standardowy Rodzic oraz Pakiet Rozszerzony 

Rodzic 

 

ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ PAKIET STANDARDOWY  PAKIET ROZSZERZONY  

Dostęp do placówek własnych Grupy LUX MED (LUX MED i Medycyna 

Rodzinna) 
✔ ✔ 

Dostęp placówek współpracujących wymienionych na stronie 
www.luxmed.pl 

✔ ✔ 

Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt  i badań (telefoniczna 22 33 22 888 

lub poprzez system e-rezerwacji) 
✔ ✔ 

SMS-owe przypomnienie o umówionych wizytach  z opcją odwołania wizyty ✔ ✔ 

Portal Pacjenta ✔ ✔ 

24h Telefoniczna Informacja Medyczna ✔ ✔ 

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED i Medycynę 

Rodzinną 

✔ ✔ 

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalach LUX MED oraz 

Carolina Medical Center 

✔ ✔  

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED ✔ ✔ 

Konsultacje specjalistów wariant podstawowy (POZ) ✔ ✔ 

Konsultacje specjalistyczne  

Wizyty dotyczą konsultacji  

w następującym zakresie: chirurgii 

ogólnej, ginekologii, laryngologii, 

neurologii, okulistyki, urologii 

 

Wizyty dotyczą konsultacji w następującym 

zakresie: alergologii, chirurgii ogólnej, 

dermatologii, diabetologii, endokrynologii, 

gastroenterologii, ginekologii, hematologii, 

kardiologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, 

okulistyki, onkologii, ortopedii, pulmonologii, 

proktologii, reumatologii, urologii 

Zabiegi pielęgniarskie ✔ ✔ 

Konsultacje lekarzy dyżurnych  
Wizyty dotyczą konsultacji  

w następującym zakresie: interny, lekarzy 

medycyny rodzinnej  

Wizyty dotyczą konsultacji w następującym 

zakresie: interny,  lekarzy medycyny rodzinnej, 

chirurgii ogólnej, ortopedii 

Zabiegi ambulatoryjne 36 zabiegów 45 zabiegów 

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi  ✔ ✔ 

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania  ✔ ✔ 

Badania diagnostyczne: 

 badania laboratoryjne 

 badania obrazowe: RTG, USG, EKG, RM, TK, mammografia 

 inne badania diagnostyczne 

270 badań 460 badań 

Stomatologia 
Przegląd stomatologiczny 1 raz w ciągu 

12 m-cy 

Przegląd stomatologiczny 1 raz w ciągu  

12 m-cy 

Konsultacje dietetyka   Łącznie 3 porady w ciągu 12 m-cy 

Konsultacje specjalistów: psychiatra, androlog, seksuolog, logopeda  Łącznie 3 konsultacje w ciągu 12 m-cy 

Fizjoterapia   

10 zabiegów fizjoterapeutycznych oraz  

3 zabiegi kinezyterapeutyczne (w tym masaż 

leczniczy) w ciągu 12 m-cy 

Wizyty domowe   3 wizyty w ciągu 12 m-cy 

Wyjazdowa opieka pielęgniarska  3 wizyty w ciągu 12 m-cy 

Transport medyczny  3 przewozy z ciągu 12 m-cy 

Druga Opinia Medyczna -  BEST HELP  ✔ 

Doradca hospitalizacyjny  ✔ 

SKŁADKA MIESIĘCZNA  140 zł / za osobę 250 zł / za osobę  

 

Pakiet RODZIC skierowany jest do firm, w których pracownicy chcieliby zapewnić swoim rodzicom poczucie bezpieczeństwa i 

dostęp do profesjonalnej i kompleksowej opieki zdrowotnej.. 

http://www.luxmed.pl/placowki700

