| LUX MED

OPIEKA MEDYCZNA
Opieka medyczna realizowana we współpracy z LUX MED to unikatowy na rynku
program, dla osób w wieku 65 + (bez górnej granicy wieku przystąpienia).

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;
Ambulatoryjne zabiegi
chirurgiczne, laryngologiczne
ortopedyczne, dermatologiczne, ginekologiczne;

Terminy zgłoszenia
do opieki medycznej:
Do 25 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc opieki
np. do 25 stycznia z początkiem
opieki od 1 lutego.

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 medyczną
dostęp do wyników badań,
poprzednich zaleceń lekarskich
czy przepisanych leków

ZAKRES OPIEKI
MEDYCZNEJ
wariant

SENIOR 65+
1. Kompleksowe konsultacje specjalistów

alergologii
chirurgii naczyniowej
chirurgii ogólnej
dermatologii
diabetologii
endokrynologii
gastroenterologii
ginekologii

2. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

hematologii

z zakresu:

kardiologii
laryngologii
nefrologii
neurologii
okulistyki

chirurgii

ginekologii

laryngologii

okulistyki

ortopedii

alergologii

dermatologii

pielęgniarskie

3. Badania obrazowe

ortopedii
pulmunologii

elektrokardiograficzne

reumatologii

rentgenowskie

urologii

ultrasonograficzne

4. Badania laboratoryjne

5. Szczepienie

hematologiczne

przeciwko grypie sezonowej

biochemiczne

(konsultacja, preparat i wykonanie)

hormonalne

6. Rabat 10% na pozostałe usługi ambulatoryjne

serologiczne

świadczone przez Grupę LUX MED

diagnostyka infekcji

7. Rabat 10% na procedury medyczne

badania moczu i kału

oferowane w Szpitalu LUX MED

bakteriologiczne
badania cytologiczne
toksykologiczne
markery nowotworowe.

SKŁADKA MIESIĘCZNA
Wariant SENIOR
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173 zł

1 osoba dorosła
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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

