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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

Organizatorem promocji o nazwie „Pakiety medyczne z kartą Visa” („Promocja”) jest SGB-Bank S.A. 

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowany w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000058205, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadający w całości opłacony kapitał zakładowy w wysokości 421 383 100,00 zł (słownie: 

czterysta dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100), 

NIP: 777 00 05 362 („Organizator”). 

§ 2  

Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego Regulaminu 

(„Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego z zastrzeżeniem, że zrzeszone Banki 

Spółdzielcze wykonują czynności bankowe na terenie swojego działania, który jest określony w  statucie 

danego banku.  

§ 3  

Celem Promocji jest promowanie sprzedaży kart debetowych i kredytowych systemu Visa dla klientów 

indywidualnych i instytucjonalnych („Karta”) wydawanych przez zrzeszony Bank Spółdzielczy w imieniu 

i na rzecz Organizatora (zwany dalej też „Bankiem Spółdzielczym”), wskazany w załączniku nr 1 do 

Regulaminu. Placówki Organizatora nie biorą udziału w Promocji. 

§ 4  

Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 

§ 5  

Promocja trwa od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 15 stycznia 2023 roku, przy czym umowę o kartę 

debetową Visa lub umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Visa należy 

zawrzeć w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 15 stycznia 2023 roku, z zastrzeżeniem § 13. 

§ 6  

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być:  

1) klient indywidualny: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni 

łącznie następujące warunki: 

a) w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 15 stycznia 2023 roku zamówi w Banku 

Spółdzielczym kartę debetową Visa oraz 

b) dokona na dedykowanej stronie internetowej  płatności online ww. Kartą za jeden z Pakietów 

Medycznych dostępnych w ramach niniejszej Promocji zgodnie z zasadami określonymi w §9, 

lub  

a) w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 15 stycznia 2023 roku zawrze z Bankiem 

Spółdzielczym umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Visa oraz 



 

 

b) dokona ww. Kartą płatności za jeden z Pakietów Medycznych dostępnych w ramach niniejszej 

Promocji 

 2) klient instytucjonalny: osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, 

o  ile posiada zdolność prawną; osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową (w 

tym wspólnik spółki cywilnej lub rolnik), która: 

a. w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 15 stycznia 2023 roku zamówi w Banku 

Spółdzielczym kartę debetową Visa oraz 

b. dokona ww. Kartą płatności za jeden z Pakietów Medycznych dostępnych w ramach niniejszej 

Promocji zgodnie z zasadami określonymi w §9.  

2. W przypadku Kart, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a)  oraz w ust. 1 pkt. 2) lit. a), wyłączone są 

duplikaty i wznowienia. 

 

§ 7  

1. Uczestnik może przystąpić do Promocji wyłącznie jeden raz. 

2. W Promocji nie mogą brać udziału członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy 

Organizatora i Banków Spółdzielczych, które przystąpiły do Promocji oraz członkowie ich rodzin, tj. 

małżonkowie i dzieci; przez pracowników Organizatora i Banków Spółdzielczych rozumie się osoby 

pozostające z Organizatorem lub Bankami Spółdzielczymi w stosunku pracy (w rozumieniu art. 22 § 1 

Kodeksu pracy) oraz osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na 

podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

Rozdział 2 

Pakiety Medyczne  

§ 8  

W ramach Promocji dostępne są poniższe Pakiety Medyczne w następujących wariantach oraz cenach:  

1. Pakiet Medyczny I: „Pakiet Podstawowy” w wariantach: 

a. Indywidualny – w cenie 45 zł brutto/mc 

b. Partnerski – w cenie 85 zł brutto/mc 

c. Rodzinny – w cenie 139 zł brutto/mc 

2. Pakiet Medyczny II: „Pakiet Rozszerzony” w wariantach: 

a. Indywidualny – w cenie 135 zł brutto/mc 

b. Partnerski – w cenie 220 zł brutto/mc 

c. Rodzinny – w cenie 360 zł brutto/mc 

§ 9  

Aby dokonać zakupu jednego z dostępnych w Promocji Pakietów Medycznych Uczestnik Promocji jest 

zobowiązany do: 

1. wejścia na dedykowaną do Promocji stronę internetową umożliwiającą zakup Pakietu Medycznego 

znajdującą się pod adresem: www.mediccentre.pl/sgbpakiety; 



 

 

2. wybrania odpowiedniego Pakietu Medycznego i jego wariantu; 

3. uzupełnienia danych wymaganych do zawarcia umowy na opiekę w ramach wybranego Pakietu 

Medycznego; 

4. zaakceptowania wymaganych zgód; 

5. opłacenia transakcji, w terminie wskazanym w §6, ważną Kartą Visa wydaną przez Bank Spółdzielczy 

biorący udział w Promocji. 

§ 10  

Podmiotem świadczącym usługi w ramach dostępnych w Promocji Pakietów Medycznych jest  

MedicCentre Sp. z o.o. - Operator Medyczny Grupy Luxmed, z siedzibą przy ul. Wiertniczej 89, 02-952 

Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000660624, NIP: 5213765568. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone 

przez MedicCentre na podstawie odrębnej umowy zawartej z Uczestnikiem. 

 

Rozdział 3 

Reklamacje, skargi i wnioski 

§ 11  

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków w związku z Promocją oraz dotyczących 

zakresu oraz sposobu działania Pakietów Medycznych określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 12  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w odniesieniu do Uczestnika w zakresie usług opieki 

medycznej w ramach oferowanych Pakietów Medycznych jest MedicCentre – Operator Medyczny 

Grupy Luxmed. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników określone 

zostały odpowiednio w Umowie na korzystanie z usług Opieki Medycznej LUX MED dla Klientów 

MedicCentre.  

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w zakresie odnoszącym się do 

korzystania przez Uczestnika z usług Banków Spółdzielczych, o których mowa w § 3 niniejszego 

Regulaminu, jest ten Bank Spółdzielczy, z którym Uczestnik zawarł umowę (lista Banków 

Spółdzielczych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu), na zasadach, w celu i zakresie określonych w 

tej umowie. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w odniesieniu do reprezentantów 

Banków Spółdzielczych biorących udział w promocji jest Organizator. Szczegółowe informacje o 

przetwarzaniu danych osobowych reprezentantów Banków Spółdzielczych określone zostały 

odpowiednio w załączniku nr 3 do Regulaminu. 



 

 

§ 13  

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora lub w Banku Spółdzielczym (w dni robocze w 

godzinach otwarcia danej placówki Banku Spółdzielczego) oraz na stronie www.sgb.pl. Organizator 

zastrzega sobie możliwość przedłużenia Promocji, z uwzględnieniem zmian w zakresie terminów opisanych 

w § 5 i 6  Regulaminu. 

§ 14  

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
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Załącznik nr 1: Wykaz wybranych Banków Spółdzielczych biorących udział w promocji:  

                           „Pakiety medyczne z kartą Visa” 

1. Bank Spółdzielczy w Białogardzie 

2. Bank Spółdzielczy Dzierżoniowie 

3. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 

4. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim 

5. Bank Spółdzielczy w Kórniku 

6. Bank Spółdzielczy w Lipnie 

7. Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach 

8. Bank Spółdzielczy w Sztumie 

9. Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2: Zasady składania reklamacji 

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania kart płatniczych oraz transakcji dokonanych kartą płatniczą 

mogą być zgłaszane przez Uczestników do Banku Spółdzielczego.  

2. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących funkcjonowania kart 

płatniczych oraz transakcji dokonanych kartą płatniczą określa umowa o Kartę zawarta przez 

Uczestnika z Bankiem Spółdzielczym. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, dostępne są 

również na stronie internetowej Banku Spółdzielczego. 

3. Organizator oraz Bank Spółdzielczy nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone przez  

podmiot świadczący usługi medyczne na podstawie odrębnej umowy zawartej z Uczestnikiem. 

Wszelkie reklamacje dotyczące zakresu oraz sposobu działania pakietów medycznych oraz 

nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania formularza zgłoszeniowego powinny być kierowane 

do podmiotu świadczącego usługi w ramach dostępnych w Promocji Pakietów Medycznych, czyli   

MedicCentre – Operator Medyczny Grupy Luxmed.  

4. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących zakresu oraz sposobu działania 

pakietów medycznych określa umowa o usługi medyczne zawarta przez Uczestnika z MedicCentre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna Organizatora dla reprezentantów Banków Spółdzielczych 

                            biorących udział w promocji „Pakiety medyczne z kartą Visa”  

 

 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

dla reprezentantów Banków Spółdzielczych  biorących udział w promocji „Pakiety 

medyczne z kartą Visa”  

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. 

przedstawia następujące informacje: 

 

Administrator 

danych 

SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu (Bank) 

ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań  

 

Dane kontaktowe 

Administratora 

Z Administratorem można się skontaktować  

 osobiście  

 lub poprzez adres poczty elektronicznej: call.center@sgb.pl,  

 telefonicznie: 800 888 888 (bezpłatne połączenie) lub 61/ 647 28 46  

(z telefonów komórkowych i z zagranicy),  

 pisemnie: ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. 

Inspektor 

Ochrony Danych 
W SGB-Banku S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować:  

 pisemnie na adres Administratora, 

 elektronicznie e-mail: iod@sgb.pl  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia. 

Kategorie danych Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych 

osobowych: 

     - dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, stanowisko służbowe) 

     - dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail).  

Źródło danych  Pani/ Pana dane Bank pozyskuje: 

     -  bezpośrednio od Pani/Pana lub Banku Spółdzielczego biorącego udział w 

promocji „Pakiety medyczne z kartą Visa” (dalej: „promocji”).  

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania  

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: 

1) realizacji promocji dla Banku Spółdzielczego, którego Pani/Pan 

reprezentuje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), 

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane  

Pani/Pana dane będą przechowywane: 

1) w zakresie realizacji promocji do momentu jej zakończenia tj. do dnia 15 

stycznia 2023 r. 

2) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie 

koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez 

przepisy prawa. 

mailto:call.center@sgb.pl
mailto:iod@sgb.pl


 

 

Odbiorcy danych 
W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być 

udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym do odbioru danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Profilowanie oraz 

zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

 

Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych osobowych. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia, czy Pani/ Pana dane są przetwarzane przez 

Bank, a także prawo dostępu do Pani/ Pana danych (art. 15 

Rozporządzenia), 

2) sprostowania oraz uzupełnienia Pani/ Pana danych (art. 16 

Rozporządzenia), 

3) usunięcia Pani/ Pana danych (art. 17 Rozporządzenia), 

4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych (art. 18 

Rozporządzenia). 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/ Pana 

danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W 

takim przypadku Bank może przetwarzać dane, o ile wykaże istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

Pani/Pana  interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia). 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

 

Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak niezbędne do 

podjęcia czynności zmierzających do realizacji promocji, w której bierze udział Pani/Pana Bank Spółdzielczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4: Opisy i zakresy dostępnych w ramach promocji Pakietów Medycznych 

 

Pakiet Podstawowy 

Warianty 

 Indywidualny - produkt przeznaczony dla osoby która ukończyła 18 rok życia, usługa może być świadczona do czasu 

ukończenia 65 r.ż. ( przy zobowiązaniu na 12 miesięcy zawierana jest umowa z klientami przed ukończeniem 64 r.ż. ) 

 Partnerski - produkt przeznaczony dla dwóch osób dorosłych w wieku 18-65 lat ( przy zobowiązaniu na 12 miesięcy 

zawierana jest umowa z klientami przed ukończeniem 64 r.ż. )  

 Rodzinny (2+2) - produkt przeznaczony dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci ( dzieci w wieku 0-26 lat uczących się, do 18 

r.ż. nie uczących się ) ( przy zobowiązaniu na 12 miesięcy zawierana jest umowa z klientami przed ukończeniem 64 

r.ż., a jeśli jest wskazane dziecko w pakiecie przed ukończeniem 25 r.ż) 

Konsultacje specjalistów 

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: 

chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.  

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

decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie: 

 interny 

 pediatrii 

 lekarza medycyny rodzinnej 

Uwaga:  

Usługa Konsultacje specjalistów  nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem 

naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. 

Konsultacje specjalistów 

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp bez skierowania do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych 

wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa 

ogólnomedycznego.  

 Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do 

postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.   

W przypadku: 

Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty dotyczą konsultacji w następującym zakresie: 

 ginekologii  

 nefrologii 

 urologii 

 dermatologii 

 laryngologii 

Uwaga:  

Usługa Konsultacje specjalistów  nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem 

naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Również 

pozostałe konsultacje są odpłatne. 

Teleporady medyczne 

Usługa obejmuje możliwość skorzystania z telefonicznej porady medycznej udzielanej przez specjalistów medycznych (lekarzy, 

pielęgniarki) w zakresie interny/medycyny rodzinnej/pediatrii/pielęgniarstwa pod numerem ogólnopolskiej Infolinii Grupy LUX 

MED, przez 24 godziny na dobę. 

Porada nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. Podczas porady nie są wystawiane recepty oraz skierowania na badania 

podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny 

może skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, zadecydować o wezwaniu karetki pogotowia lub skierować w trybie 

pilnym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 



 

 

E-konsultacje medyczne 

LUX MED udostępnia Pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, położną 

lub pielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.  Portalu Pacjenta. Z e-konsultacji medycznych 

mogą skorzystać Pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta. Dostępność czasowa e-konsultacji z udziałem 

lekarza, położnej, oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w zakładce CZAT. Pacjent może 

wybrać kanał komunikacji: wideo, audio lub tekst. 

Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej Pacjenta, dzięki czemu w sytuacjach 

uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone badania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja medyczna udzielana 

jest wyłącznie po zalogowaniu przez Pacjenta do Portalu Pacjenta, a treść e-konsultacji jest zapisywana i stanowi część 

dokumentacji medycznej Pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzą niżej wymienione porady specjalistów medycznych, które nie 

wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą.  

 Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w  następującym zakresie: 

 interny/medycy rodzinnej (od 18 r.ż.) 

 pediatrii (do 18 r.ż.) 

 pielęgniarstwa pediatrycznego 

 położnictwa 

Uwaga:  

E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w 

trakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarską lub położniczą. Podczas 

e-konsultacji medycznej nie są wystawiane recepty, oraz skierowania na badania, podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące. 

Zabiegi pielęgniarskie  

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez 

pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez 

LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent 

jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej 

przez LUX MED.   

Zabiegi pielęgniarskie obejmują: 

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie: 

 Iniekcja dożylna  

 Iniekcja podskórna / domięśniowa  

 Kroplówka w sytuacji doraźnej 

 Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej 

 Pomiar temperatury ciała  

(bez skierowania Lekarza) 

 Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały  

 Pobranie krwi  

 Mierzenie RR / ciśnienia  

(bez skierowania Lekarza) 

 Pomiar wzrostu i wagi ciała  

(bez skierowania Lekarza) 

 Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi 

Uwaga:  

Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki 

dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana 

jest opłata. 

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania  

Usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i jest realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych Placówkach 

medycznych wskazanych przez LUX MED. Usługa obejmuje jednorazowe wykonanie bez skierowania Lekarza (w ciągu 12 

miesięcy okresu obowiązywania umowy), panelu badań laboratoryjnych, zawierającego:  

 Mocz – badanie ogólne  

 Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny  

 Cholesterol całkowity 



 

 

 Glukoza na czczo 

 Standardowa* cytologia szyjki macicy (dostępna dla Pacjentów już od 16 r.ż.)  

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP 

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 

Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w 

ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana.  

Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez 

Lekarzy Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu 

diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego ww. placówkach.  

 Diagnostyka laboratoryjna: 

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

 Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny  

 OB / ESR  

 INR / Czas protrombinowy  

 APTT  

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:  

 Transaminaza GPT / ALT  

 Transaminaza GOT / AST  

 Bilirubina całkowita  

 Chlorki / Cl  

 Cholesterol całkowity 

 Test obciążenia glukozą (4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3 h)  

 Glukoza na czczo  

 Glukoza 120' po jedzeniu 

 Glukoza 60' po jedzeniu 

 Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach 

 Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach 

 Kreatynina  

 Mocznik / Azot Mocznikowy/ BUN  

 Potas / K  

 Sód / Na  

 Żelazo / Fe  

 Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania) 

 Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania) 

 Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania) 

 Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania) 

 Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania) 

 TSH / hTSH  

 PSA całkowite 

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:  

 Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR  

 HBs Ag / antygen  

Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:  

 Mocz – badanie ogólne  

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami 

biologii molekularnej):  

 Posiew moczu  

 Kał posiew ogólny 

 Antybiogram do posiewu (mocz, kał) 

Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:  

 Kał badanie ogólne  



 

 

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:  

 Standardowa* cytologia szyjki macicy  

Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania: 

 Cholesterol badanie paskowe  

 Glukoza badanie glukometrem  

 Troponina – badanie paskowe 

Diagnostyka obrazowa: 

Badania elektrokardiograficzne:  

 Badanie EKG – spoczynkowe  

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):  

 RTG czaszki oczodoły 

 RTG oczodoły + boczne (2 projekcje) 

 RTG czaszki PA + bok 

 RTG jamy brzusznej na stojąco 

 RTG klatki piersiowej  

 RTG klatki piersiowej + bok 

 RTG klatki piersiowej bok z barytem 

 RTG klatki piersiowej PA + bok  

z barytem 

 RTG żeber (1 strona) w 2 skosach 

 RTG mostka AP 

 RTG mostka / boczne klatki piersiowej 

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 umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, 

to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym  
z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej. O ile nie zaznaczono inaczej usługa: nie obejmuje testów paskowych a diagnostyka 

obrazowa w zakresie USG obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji. 

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP 

Dostęp do Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED 

Dostęp do Placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna, oraz do Placówek współpracujących, których aktualna lista 

dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz na właściwej podstronie www.luxmed.pl.  

Dostęp do Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED 

Dostęp do Placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna, których aktualna lista dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz 

na właściwej podstronie www.luxmed.pl oraz do Placówek współpracujących, których aktualna lista dostępna jest na Portalu 

Pacjenta oraz na stronie www.luxmed.pl/placowkiwspolpracujace_wspolplacenie.   

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

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, 

oferowane w Placówkach własnych LUX MED – dotyczy placówek sieci LUX MED i Medycyny Rodzinnej wymienionych na stronie 

www.luxmed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się. 

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED 

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne świadczone w placówkach PROFEMED. Informacje o 

świadczonych usługach dostępne są na stronie www.profemed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. 

Rabatów nie sumuje się. 

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED 

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED. Rabat naliczany jest od 

cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się. 

Rabat 10% na usługi medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center 

http://www.luxmed.pl/
http://www.luxmed.pl/
http://www.luxmed.pl/placowkiwspolpracujace_wspolplacenie


 

 

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina 

Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. 

placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia 

ortopedyczne, szwy łąkotkowe, oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się. 

 

 

 

 

Pakiet Rozszerzony 

 

Warianty 

 Indywidualny - produkt przeznaczony dla osoby która ukończyła 18 rok życia, usługa może być świadczona do czasu 

ukończenia 65 r.ż. ( przy zobowiązaniu na 12 miesięcy zawierana jest umowa z klientami przed ukończeniem 64 r.ż. ) 

 Partnerski - produkt przeznaczony dla dwóch osób dorosłych w wieku 18-65 lat ( przy zobowiązaniu na 12 miesięcy 

zawierana jest umowa z klientami przed ukończeniem 64 r.ż. )  

 Rodzinny (2+2) - produkt przeznaczony dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci ( dzieci w wieku 0-26 lat uczących się, do 18 

r.ż. nie uczących się ) ( przy zobowiązaniu na 12 miesięcy zawierana jest umowa z klientami przed ukończeniem 64 

r.ż., a jeśli jest wskazane dziecko w pakiecie przed ukończeniem 25 r.ż) 

Konsultacje specjalistów POZ  

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: 

chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.  

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

decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie: 

 interny 

 

 pediatrii 

 

 Lekarza medycyny 

rodzinnej 

Uwaga:  

Usługa Konsultacje specjalistów  nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem 

naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. 

Konsultacje specjalistów 

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez 

LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego.  

 

Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do 

postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. 

 

W przypadku:  

Pacjentów powyżej 18 r.ż. – wizyty bez skierowania 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 

 

Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty bez skierowania dotyczą konsultacji w następującym zakresie: 

 chirurgii 

 dermatologii 

 ginekologii (od 16 r.ż.)  

 laryngologii 

 neurologii 

 okulistyki 

 ortopedii 

 

Pacjentów do 18 r.ż. – wizyty wymagają skierowania od Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX 

MED i dotyczą konsultacji w następującym zakresie: 

 alergologii 

 gastroenterologii 

 kardiologii 

 nefrologii 

 pulmonologii 

 reumatologii 



 

 

 urologii 

 

Uwaga:  

Usługa Konsultacje specjalistów nie obejmuje: konsultacji Lekarzy dyżurnych, konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego 

lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora 

zwyczajnego. Również pozostałe konsultacje są odpłatne. 

Teleporady medyczne 

Usługa obejmuje możliwość skorzystania z telefonicznej porady medycznej udzielanej przez specjalistów medycznych 

(lekarzy, pielęgniarki) w zakresie interny/medycyny rodzinnej/pediatrii/pielęgniarstwa pod numerem ogólnopolskiej 

Infolinii Grupy LUX MED, przez 24 godziny na dobę. 

Porada nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. Podczas porady nie są wystawiane recepty oraz skierowania na badania 

podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista 

medyczny może skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, zadecydować o wezwaniu karetki pogotowia lub 

skierować w trybie pilnym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

E-konsultacje medyczne 

LUX MED udostępnia Pacjentom możliwość interaktywnej indywidualnej rozmowy ze specjalistą medycznym (lekarzem, 

położną lub pielęgniarką) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.  Portalu Pacjenta. Z e-konsultacji 

medycznych mogą skorzystać Pacjenci, którzy posiadają pełny dostęp do Portalu Pacjenta. Dostępność czasowa e-

konsultacji z udziałem lekarza, położnej, oraz pielęgniarki wynika z grafiku specjalistów medycznych i widoczna jest w 

zakładce CZAT. Pacjent może wybrać kanał komunikacji: wideo, audio lub tekst. 

 

Specjaliści medyczni odpowiadający na pytania mają wgląd do dokumentacji medycznej Pacjenta, dzięki czemu w 

sytuacjach uzasadnionych medycznie mogą zlecić określone badania lub skierować do innego specjalisty. E-konsultacja 

medyczna udzielana jest wyłącznie po zalogowaniu przez Pacjenta do Portalu Pacjenta, a treść e-konsultacji jest 

zapisywana i stanowi część dokumentacji medycznej Pacjenta. W zakres e-konsultacji wchodzą niżej wymienione porady 

specjalistów medycznych, które nie wymagają osobistego kontaktu ze specjalistą.  

 

 

 

Usługa obejmuje e-konsultacje medyczne w  następującym zakresie: 

 interny/medycy rodzinnej 

(od 18 r.ż.) 

 pediatrii (do 18 r.ż.) 

 pielęgniarstwa 

pediatrycznego 

 położnictwa 

 

Uwaga:  

E-konsultacja medyczna ze specjalistą nie zastępuje konsultacji stacjonarnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach specjalista medyczny w 

trakcie e-konsultacji może odmówić zdalnej porady i skierować Pacjenta na stacjonarną wizytę lekarską, pielęgniarską lub położniczą. Podczas 

e-konsultacji medycznej nie są wystawiane recepty, oraz skierowania na badania, podczas których wykorzystuje się promieniowanie jonizujące. 

Zabiegi pielęgniarskie  

Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez 

pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez 

LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent 

jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej 

przez LUX MED.  

 

Zabiegi pielęgniarskie obejmują: 

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie: 

 Iniekcja dożylna  

 Iniekcja podskórna / 

domięśniowa  

 Kroplówka w sytuacji 

doraźnej 

 Podanie leku doustnego 

w sytuacji doraźnej 

 Pomiar temperatury ciała  

(bez skierowania 

Lekarza) 

 Założenie / zmiana / 

usunięcie – opatrunek 

mały  

 Pobranie krwi  

 Mierzenie RR / ciśnienia  

(bez skierowania 

Lekarza) 

 Pomiar wzrostu i wagi 

ciała  

(bez skierowania 

Lekarza) 

 Usługa położnej w 

gabinecie – badanie 

palpacyjne piersi



 

 

 

Uwaga:  

Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki 

dezynfekujące, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana 

jest opłata. 

Konsultacje lekarzy dyżurnych  

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu 

przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED. Lekarze dyżurni są dostępni w godzinach pracy ambulatoryjnych 

Placówek medycznych odrębnie wskazanych przez LUX MED, wyłącznie w dniu jej zgłoszenia.  Usługa nie obejmuje świadczeń 

zdrowotnych udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

2006.191.1410 ze zm.).  

 

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

podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie: 

 

 interny 

 pediatrii 

 Lekarz medycyny 

rodzinnej 

Zabiegi ambulatoryjne  

Usługi obejmujące pomiary podstawowe zabiegi, w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. 

Zgodnie  

z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej 

lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych 

zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu 

usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w wyznaczonej ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUX MED.  

 

Zabiegi ambulatoryjne obejmują: 

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie: 

 Mierzenie RR / ciśnienia  

 

 Pomiar wzrostu i wagi ciała   Usunięcie kleszcza – 

niechirurgiczne

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne: 

 Szycie rany do 1,5 cm 

 Usunięcie kleszcza – 

chirurgiczne 

 Usunięcie kleszcza – 

niechirurgiczne 

 Założenie / zmiana / 

usunięcie – opatrunek 

mały (niewymagający 

opracowania 

chirurgicznego) 

 Usunięcie innego ciała 

obcego bez nacięcia  

 Usunięcie szwów w 

gabinecie zabiegowym 

po zabiegach 

wykonywanych w 

ambulatoryjnych 

Placówkach medycznych 

wskazanych przez LUX 

MED 

 Usunięcie szwów po 

zabiegach 

wykonywanych poza 

Placówkami medycznymi 

wskazanymi przez LUX 

MED – kwalifikacja 

przypadku po ocenie 

Lekarza LUX MED  

(nie wykonujemy 

zdejmowania szwów po 

porodzie) 

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne: 

 Badanie trąbek 

słuchowych 

przedmuchiwanie 

 Kateteryzacja trąbki 

słuchowej 

 Płukanie ucha 

 Usunięcie ciała obcego z 

nosa / ucha 

 Proste opatrunki 

laryngologiczne 

 Koagulacja naczyń 

przegrody nosa 

 Elektrokoagulacja naczyń 

przegrody nosa 

 Usunięcie tamponady 

nosa 

 Zaopatrzenie krwotoku z 

nosa – dwie strony 

 Zaopatrzenie krwotoku z 

nosa – jedna strona 

 Usunięcie szwów w 

gabinecie zabiegowym 

po zabiegach 

laryngologicznych 

wykonywanych  

w ambulatoryjnych 

Placówkach medycznych 

wskazanych przez LUX 

MED  

 Usunięcie szwów po 

zabiegach 

laryngologicznych 

wykonywanych poza 

Placówkami medycznymi 

wskazanymi przez LUX 

MED – kwalifikacja 

przypadku po ocenie 

Lekarza LUX MED 

 Donosowe podanie leku 

obkurczającego śluzówki 

nosa  

w sytuacji doraźnej 

 Założenie / zmiana / 

usunięcie sączka w 

przewodzie słuchowym 

zewnętrznym 



 

 

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne: 

 Standardowe* badanie 

dna oka 

 Dobór szkieł 

korekcyjnych  

(nie obejmuje soczewek z 

płynną ogniskową) 

 Gonioskopia (ocena kąta 

przesączania) 

 Usunięcie ciała obcego z 

oka 

 Badanie ostrości 

widzenia 

 Standardowe* badanie 

autorefraktometrem 

 Podanie leku do worka 

spojówkowego 

 Standardowy* pomiar 

ciśnienia śródgałkowego  

 Standardowe* badanie 

widzenia przestrzennego  

 Płukanie kanalików 

łzowych  

(dot. Pacjentów powyżej 

18 r.ż.) 

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne: 

 Dopasowanie drobnego 

sprzętu ortopedycznego 

– małe stawy 

 Nastawienie zwichnięcia 

lub złamania  

 Przygotowanie gips 

tradycyjny – opaska 

 Założenie gipsu  

 Zdjęcie gipsu – kończyna 

dolna 

 Zdjęcie gipsu – kończyna 

górna 

 Założenie / zmiana / 

usunięcie – opatrunek 

mały  

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne: 

 Standardowa* dermatoskopia 

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne: 

 Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy 

Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne: 

 Odczulanie wraz z konsultacją alergologa  

Znieczulenia:  

 Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne 

 

Uwaga:  

Materiały i środki medyczne takie, jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna 

tężcowa, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte 

do ww. zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata. 

 

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP 

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi  

Usługa obejmuje w ramach profilaktyki chorób zakaźnych szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko tężcowi 

(anatoksyna przeciw tężcową).  

 

Usługa składa się z: 

 konsultacji lekarskiej 

przed szczepieniem 

 szczepionki (preparat) 

 wykonania usługi 

pielęgniarskiej  

w postaci iniekcji 

 

Szczepienia przeciwko grypie realizowane są w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. LUX 

MED może zorganizować również wyjazdowe szczepienia p / grypie sezonowej w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę – 

dla grup powyżej 30 osób. 

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa  

Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w 

ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana. 

Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez 

Lekarzy ambulatoryjnych Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu 

procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego ww. placówkach. 

 

Diagnostyka laboratoryjna: 

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

 Eozynofilia bezwzględna 

w rozmazie krwi  

 Morfologia + płytki + 

rozmaz automatyczny  

 OB / ESR  

 Rozmaz ręczny krwi  

 Płytki krwi manualnie 

 INR / Czas 

protrombinowy  

 Czas trombinowy – TT  

 D – Dimery  

 APTT  

 Fibrynogen  

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania: 



 

 

 CRP ilościowo 

 Transaminaza GPT / ALT  

 Transaminaza GOT / 

AST  

 Amylaza  

 Albuminy  

 Białko całkowite  

 Białko PAPP – a 

 Bilirubina całkowita  

 Bilirubina bezpośrednia  

 Chlorki / Cl  

 Cholesterol  

 HDL Cholesterol  

 LDL Cholesterol  

 LDL Cholesterol 

oznaczany bezpośrednio  

 CK (kinaza kreatynowa) 

 LDH – dehydrogen. 

mlecz.  

 Fosfataza zasadowa /  

 Fosfataza kwaśna  

 Fosfor / P  

 GGTP  

 Test obciążenia glukozą 

(4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3h)  

 Glukoza 120’ po jedzeniu 

 Glukoza 60’ po jedzeniu 

 Glukoza test obciążenia 

75 g glukozy po 4 

godzinach 

 Glukoza test obciążenia 

75 g glukozy po 5 

godzinach 

 Kreatynina  

 Kwas moczowy  

 Lipidogram (CHOL, HDL, 

LDL, TG)  

 Magnez / Mg  

 Mocznik / Azot 

Mocznikowy/ BUN  

 Potas / K  

 Proteinogram  

 Sód / Na  

 Trójglicerydy  

 Wapń / Ca  

 Żelazo / Fe  

 Immunoglobulin IgE (IgE 

całkowite)  

 Immunoglobulin IgA  

 Immunoglobulin IgG  

 Immunoglobulin IgM  

 Kwas foliowy  

 Witamina B12  

 Całkowita zdolność 

wiązania żelaza / TIBC – 

zastępuje Saturację Fe  

 Żelazo / Fe 120 min po 

obciążeniu (krzywa 

wchłaniania) 

 Żelazo / Fe 180 min po 

obciążeniu (krzywa 

wchłaniania) 

 Żelazo / Fe 240 min po 

obciążeniu (krzywa 

wchłaniania) 

 Żelazo / Fe 300 min po 

obciążeniu (krzywa 

wchłaniania) 

 Żelazo / Fe 60 min po 

obciążeniu (krzywa 

wchłaniania) 

 Ferrytyna  

 Ceruloplazmina  

 Transferyna  

 Tyreoglobulina  

 Apolipoproteina A1 

 Lipaza  

 Miedź  

 Kortyzol po południu 

 Kortyzol rano 

 Prolaktyna 120' po 

obciążeniu MCP 1 tabl. 

 Prolaktyna 30' po 

obciążeniu MCP 1 tabl. 

 Prolaktyna 60’ po 

obciążeniu MCP 1 tabl. 

 Prolaktyna  

 TSH / hTSH  

 Estradiol  

 FSH  

 T3 Wolne  

 T4 Wolne  

 Total Beta-hCG  

 LH  

 Progesteron  

 Testosteron 

 Testosteron wolny  

 AFP – alfa-fetoproteina  

 PSA – wolna frakcja  

 PSA całkowite 

 CEA – antygen 

carcinoembrionalny  

 CA 125  

 CA 15.3 – antyg. raka 

sutka  

 CA 19.9 – antyg. Raka 

przewodu pokarmowego 

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:  

 Serologia kiły 

podstawowa (VDRL lub 

USR lub anty TP) dawniej 

WR  

 ASO ilościowo 

 ASO jakościowo 

 RF – CZYNNIK 

REUMATOIDALNY – 

ilościowo 

 Odczyn Waaler-Rose  

 Test BTA  

 Grupa krwi AB0, Rh, p / 

ciała przeglądowe 

 P / ciała odpornościowe 

przeglądowe / 

alloprzeciwciała 

(zastępuje P / ciała anty 

Rh / – /)  

 HBs Ag / antygen  

 P / ciała a-mikrosomalne 

/ Anty TPO  

 P / ciała a-

tyreoglobulinowe / Anty 

TG  

 CMV IgG 

 CMV IgM 

 HBs Ab / przeciwciała  

 HCV Ab / przeciwciała  

 Helicobacter Pylori IgG 

ilościowo 

 HIV I / HIV II  

 EBV / Mononukleoza – 

lateks  

 EBV / Mononukleoza IgG 

 EBV / Mononukleoza IgM 

 Różyczka IgG  

 Różyczka IgM  

 Toksoplazmoza IgG  

 Toksoplazmoza IgM  

 P / ciała p / chlamydia 

trachomatis IgA  

 P / ciała p / chlamydia 

trachomatis IgG  

 P / ciała p / chlamydia 

trachomatis IgM  

 HBc Ab IgM 

Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:  

 Mocz – badanie ogólne  

 Kwas wanilinomigdałowy 

(VAM)  

w moczu  

 Białko w moczu  

 Białko całkowite / DZM  

 Fosfor w moczu  

 Fosfor w moczu / DZM  

 Kreatynina w moczu  

 Kreatynina w moczu / 

DZM  

 Kwas moczowy w moczu 

/ DZM  

 Kwas moczowy w moczu  

 Magnez / Mg w moczu  

 Magnez / Mg w moczu 

DZM  



 

 

 Mocznik / Azot 

Mocznikowy / BUN / w 

moczu DZM  

 Mocznik / Azot 

Mocznikowy / BUN w 

moczu 

 Sód / Na w moczu  

 Sód / Na w moczu / DZM  

 Wapń w moczu  

 Wapń w moczu / DZM  

 Kwas delta – 

aminolewulinowy (ALA)  

 Kwas delta – 

aminolewulinowy (ALA) w 

DZM 

 Potas / K w moczu  

 Potas / K w moczu / DZM  

 Katecholaminy 

(Noradrenalina, 

Adrenalina) w DZM  

 Kortyzol w DZM  

 Metoksykatecholaminy w 

DZM  

 Ołów / Pb w moczu 

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami 

biologii molekularnej):  

 Posiew moczu  

 Kał posiew ogólny 

 Wymaz z gardła – posiew 

tlenowy 

 Wymaz z jamy ustnej – 

posiew tlenowy 

 Wymaz z migdałka  

 Wymaz z migdałka – 

posiew tlenowy 

 Wymaz z ucha – posiew 

beztlenowy 

 Wymaz z ucha – posiew 

tlenowy 

 Wymaz z oka – posiew 

tlenowy 

 Wymaz z nosa  

 Wymaz z nosa – posiew 

tlenowy 

 Wymaz z nosogardła – 

posiew beztlenowy 

 Wymaz z nosogardła – 

posiew tlenowy 

 Wymaz z odbytu posiew 

w kierunku pać. hem. z 

gr. B (GBS) 

 Wymaz z pochwy – 

posiew beztlenowy 

 Wymaz z pochwy – 

posiew tlenowy 

 Wymaz z pochwy w 

kierunku GBS 

 Posiew w kierunku GC 

(GNC) wymaz  

z pochwy 

 Wymaz z rany  

 Wymaz z rany – posiew 

beztlenowy 

 Kał posiew w kierunku 

SS 

 Czystość pochwy 

(biocenoza pochwy) 

 Posiew nasienia tlenowy 

 Posiew plwociny  

 Wymaz z kanału szyjki 

macicy  

 Wymaz z kanału szyjki 

macicy – posiew 

beztlenowy 

 Posiew w kierunku GC 

(GNC) wymaz  

z kanału szyjki macicy 

 Kał posiew w kier. E. Coli 

patogenne  

u dzieci do lat 2 

 Kał posiew w kierunku 

Yersinia enterocolitica 

 Wymaz z cewki 

moczowej  

 Wymaz z cewki 

moczowej – posiew 

beztlenowy 

 Antybiogram do posiewu 

z wymazu gardła, oka, 

nosa i plwociny 

 Antybiogram do posiewu 

(materiał różny) 

Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:  

 Kał badanie ogólne  

 Kał na pasożyty 1 próba  

 Krew utajona w kale / 

F.O.B.  

 Kał na Rota i 

Adenowirusy  

 Kał na Lamblie ELISA 

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:  

 Standardowa* cytologia szyjki macicy  

Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami 

biologii molekularnej): 

 Badanie mykologiczne – 

posiew  

w kierunku grzybów 

paznokieć nogi 

 Badanie mykologiczne – 

posiew  

w kierunku grzybów 

paznokieć ręki 

 Badanie mykologiczne – 

posiew  

w kierunku grzybów 

włosy 

 Badanie mykologiczne – 

posiew  

w kierunku grzybów 

wymaz ze skóry 

 Badanie mykologiczne – 

posiew  

w kierunku grzybów 

zeskrobiny skórne 

 Kał posiew w kierunku 

grzybów drożdż. 

 Posiew moczu w 

kierunku grzybów drożdż. 

 Posiew plwociny w 

kierunku grzybów drożdż. 

 Posiew treści ropnia w 

kierunku grzybów drożdż. 

 Posiew w kierunku 

grzybów 

drożdżopodobnych 

wydzielina 

 Posiew w kierunku 

grzybów 

drożdżopodobnych 

wymaz 

 Wymaz z cewki 

moczowej posiew  

w kierunku grzybów 

drożdż. 

 Wymaz z gardła – posiew 

w kierunku grzybów 

drożdż. 

 Wymaz z kanału szyjki 

macicy – posiew w 

kierunku grzybów drożdż. 

 Wymaz z migdałka – 

posiew  

w kierunku grzybów 

drożdż. 

 Wymaz z nosa – posiew 

w kierunku grzybów 

drożdż. 

 Wymaz z nosogardła – 

posiew  

w kierunku grzybów 

drożdż. 

 Wymaz z oka – posiew w 

kierunku grzybów drożdż. 



 

 

 Wymaz z pochwy – 

posiew w kierunku 

grzybów drożdż. 

 Wymaz z rany – posiew 

w kierunku grzybów 

drożdż. 

 Wymaz z ucha – posiew 

w kierunku grzybów 

drożdż. 

 Wymaz z jamy ustnej – 

posiew  

w kierunku grzybów 

drożdż. 

Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew do badania):  

 Digoksyna   Ołów  

Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania: 

 CRP – test paskowy  

 Cholesterol badanie 

paskowe  

 Glukoza badanie 

glukometrem  

 

 Troponina – badanie 

paskowe 

 

Diagnostyka obrazowa: 

Badania elektrokardiograficzne:  

 Badanie EKG – 

spoczynkowe  

 Standardowa* próba 

wysiłkowa  

 Założenie 

standardowego* Holtera 

EKG w gabinecie 

 Założenie Holtera RR w 

gabinecie 

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):  

 RTG czaszki oczodoły 

 RTG oczodołów + boczne 

(2 projekcje) 

 RTG czaszki PA + bok 

 RTG czaszki PA + bok + 

podstawa 

 RTG czaszki podstawa 

 RTG czaszki półosiowe wg 

Orleya 

 RTG czaszki siodło 

tureckie 

 RTG czaszki styczne 

 RTG czaszki kanały 

nerwów czaszkowych 

 RTG twarzoczaszki  

 RTG jamy brzusznej inne 

 RTG jamy brzusznej na 

leżąco 

 RTG jamy brzusznej na 

stojąco 

 RTG klatki piersiowej  

 RTG klatki piersiowej – 

RTG tomograf 

 RTG klatki piersiowej + bok 

 RTG klatki piersiowej bok z 

barytem 

 RTG klatki piersiowej inne 

 RTG klatki piersiowej PA + 

bok  

z barytem 

 RTG klatki piersiowej 

tarczycy, tchawicy 

 RTG kości krzyżowej i 

guzicznej  

 RTG nosa boczne  

 RTG podudzia (goleni) AP 

+ bok 

 RTG podudzia (goleni) AP 

+ bok obu 

 RTG uda + podudzia  

 RTG kości udowej AP + 

bok lewej 

 RTG kości udowej AP + 

bok prawej 

 RTG barku / ramienia – 

osiowe 

 RTG barku / ramienia – 

osiowe obu  

 RTG barku / ramienia AP + 

bok 

 RTG barku / ramienia AP + 

bok obu – zdjęcie 

porównawcze 

 RTG barku / ramienia AP 

 RTG barku / ramienia AP 

obu – zdjęcie 

porównawcze 

 RTG przedramienia AP + 

bok 

 RTG przedramienia obu 

przedramion AP + bok 

 RTG łokcia / przedramienia 

AP + bok 

 RTG łokcia / przedramienia 

obu AP + bok 

 RTG kości skroniowych 

transorbitalne 

 RTG kości skroniowych wg 

Schullera / Steversa 

 RTG piramid kości 

skroniowej transorbitalne  

 RTG ręki bok 

 RTG ręki PA  

 RTG ręki PA obu 

 RTG palec / palce PA + 

bok / skos 

 RTG palec / palce PA + 

bok / skos obu rąk 

 RTG kości łódeczkowatej  

 RTG stopy AP + bok / skos 

 RTG stopy AP + bok / skos 

obu 

 RTG stóp AP 

(porównawczo)  

 RTG kości śródstopia  

 RTG palca / palców stopy 

AP + bok / skos  

 RTG pięty + osiowe  

 RTG pięty boczne  

 RTG kręgosłupa 

lędźwiowego AP + bok 

 RTG kręgosłupa 

lędźwiowego AP + bok + 

skos 

 RTG kręgosłupa 

lędźwiowego bok 

 RTG kręgosłupa 

lędźwiowo-krzyżowego 

skosy  

 RTG kręgosłupa 

lędźwiowo-krzyżowego AP 

+ bok  

 RTG czynnościowe 

kręgosłupa lędźwiowego  

 RTG kręgosłupa 

piersiowego  

 RTG kręgosłupa 

piersiowego AP + bok 

 RTG kręgosłupa 

piersiowego AP + bok + 

skos 

 RTG kręgosłupa 

piersiowego bok 

 RTG kręgosłupa 

piersiowego skosy 

 RTG kręgosłupa szyjnego  

 RTG kręgosłupa szyjnego 

AP + bok 

 RTG kręgosłupa szyjnego 

bok 



 

 

 RTG kręgosłupa szyjnego 

bok + skosy (3 projekcje) 

 RTG kręgosłupa szyjnego 

skosy 

 RTG czynnościowe 

kręgosłupa szyjnego  

 RTG kręgosłupa AP na 

stojąco (skolioza) 

 RTG kręgosłupa AP na 

stojąco + bok (skolioza) 

 RTG łopatki  

 RTG miednicy i stawów 

biodrowych  

 RTG mostka AP  

 RTG mostka / boczne klatki 

piersiowej  

 RTG żuchwy  

 RTG zatok przynosowych  

 RTG żeber (1 strona) w 2 

skosach  

 RTG nadgarstka boczne 

 RTG nadgarstka boczne – 

obu 

 RTG nadgarstka PA + bok  

 RTG nadgarstka PA + bok 

obu 

 RTG ręki PA + skos 

 RTG ręki PA + skos obu  

 RTG nadgarstka / dłoni PA 

+ bok / skos lewego 

 RTG nadgarstka / dłoni PA 

+ bok / skos prawego 

 RTG obu nadgarstków / 

dłoni PA + bok / skos 

 RTG nadgarstka / dłoni PA 

+ bok / skos obu 

 RTG rzepki osiowe obu 

 RTG rzepki osiowe obu w 2 

ustawieniach 

 RTG rzepki osiowe obu w 3 

ustawieniach 

 RTG stawów krzyżowo-

biodrowych – PA 

 RTG stawów krzyżowo-

biodrowych – skosy 

 RTG stawu biodrowego AP  

 RTG stawu biodrowego AP 

obu 

 RTG stawu biodrowego 

osiowe 

 RTG stawu kolanowego AP 

+ bok 

 RTG stawu kolanowego AP 

+ bok obu 

 RTG stawu kolanowego 

boczne  

 RTG stawu łokciowego 

 RTG stawu skokowo-

goleniowego AP + bok  

 RTG stawu skokowo-

goleniowego AP + bok obu 

 RTG czynnościowe stawów 

skroniowo żuchwowych  

 Urografia (wraz ze 

standardowymi środkami 

kontrastowymi) 

 RTG nosogardła  

 RTG barku (przez klatkę)  

 RTG barku AP + osiowe  

 RTG obojczyka 

Badania ultrasonograficzne:  

 USG jamy brzusznej  

 USG układu moczowego  

 USG piersi  

 USG tarczycy  

 USG prostaty przez 

powłoki brzuszne  

 USG ginekologiczne 

transwaginalne  

 USG ginekologiczne 

przez powłoki brzuszne 

 USG narządów moszny 

(jąder)  

 USG ślinianek  

 USG transrektalne 

prostaty 

 USG / doppler tętnic 

szyjnych  

i kręgowych 

 USG / doppler tętnic 

kończyn dolnych 

 USG / doppler tętnic 

kończyn górnych 

 USG / doppler żył 

kończyn dolnych 

 USG / doppler żył 

kończyn górnych 

 USG / doppler aorty 

brzusznej i tętnic 

biodrowych 

 USG / doppler naczyń 

wątroby (ocena krążenia 

wrotnego) 

 USG / doppler tętnic 

nerkowych 

 USG / doppler tętnic 

wewnątrzczaszkowych 

 USG stawów biodrowych  

 USG stawów biodrowych 

+ konsultacja 

ortopedyczna stawów 

biodrowych (do 1 roku 

życia) 

 USG stawu kolanowego  

 USG stawu łokciowego  

 USG stawu skokowego  

 USG stawu barkowego  

 USG tkanki podskórnej 

(tłuszczaki, włókniaki 

etc.)  

 USG krwiaka 

pourazowego mięśni  

 USG węzłów chłonnych  

 USG nadgarstka  

 USG więzadeł, mięśni, 

drobnych stawów 

 USG śródstopia 

 USG rozcięgna 

podeszwowego  

 USG stawów śródręcza i 

palców  

 USG ścięgna Achillesa  

 USG układu moczowego 

+ TRUS 

 USG przezciemiączkowe 

 Echokardiografia – USG 

serca 

Badania endoskopowe wraz z pobraniem wycinków endoskopowych:  

 Anoskopia 

 Gastroskopia (z testem 

ureazowym) 

 Rektoskopia  

 Sigmoidoskopia  

 Kolonoskopia  

 Badanie 

histopatologiczne – 

materiału z biopsji 

endoskopowej 

Rezonans magnetyczny wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi: 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy głowy  

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy głowy 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy angio 

głowy 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy głowy+ 

angio 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy 

twarzoczaszki 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy jamy 

brzusznej 



 

 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy miednicy 

mniejszej 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy jamy 

brzusznej  

i miednicy mniejszej 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy klatki 

piersiowej 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy kręgosłupa 

lędźwiowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy 

kręgosłupa lędźwiowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy kręgosłupa 

piersiowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy 

kręgosłupa piersiowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy kręgosłupa 

szyjnego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy 

kręgosłupa szyjnego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy kręgosłupa 

krzyżowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy oczodołów 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy zatok 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy przysadki 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy stawu 

barkowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy stawu 

barkowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy stawu 

łokciowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy stawu 

łokciowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy stawu 

kolanowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy stawu 

kolanowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy nadgarstka 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy 

nadgarstka 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy stawu 

skokowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy stawu 

skokowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy stawu 

biodrowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy stawu 

biodrowego 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy stawów 

krzyżowo-biodrowych 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy stopy 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy stopy 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy kończyny 

dolnej 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy podudzia 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy uda 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

niskopolowy kończyny 

górnej 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy 

przedramienia 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy ramienia 

 MR – Rezonans 

magnetyczny 

wysokopolowy ręki 

Tomografia komputerowa wraz ze standardowymi środkami kontrastowymi: 

 TK – Tomografia 

komputerowa głowy 

 TK – Tomografia 

komputerowa głowy (2 

fazy) 

 TK – Tomografia 

komputerowa 

twarzoczaszki 

 TK – Tomografia 

komputerowa przysadki 

mózgowej 

 TK – Tomografia 

komputerowa zatok 

 TK – Tomografia 

komputerowa oczodołów 

 TK – Tomografia 

komputerowa kości 

skroniowych 

 TK – Tomografia 

komputerowa szyi 

 TK – Tomografia 

komputerowa krtani 

 TK – Tomografia 

komputerowa klatki 

piersiowej 

 TK – Tomografia 

komputerowa klatki 

piersiowej (2 fazy) 

 TK – Tomografia 

komputerowa klatki 

piersiowej (HRCT) 

 TK – Tomografia 

komputerowa jamy 

brzusznej 

 TK – Tomografia 

komputerowa jamy 

brzusznej (2 fazy) 

 TK – Tomografia 

komputerowa jamy 

brzusznej Trójfazowa 

 TK – Tomografia 

komputerowa miednicy 

mniejszej 

 TK – Tomografia 

komputerowa jamy 

brzusznej i miednicy 

mniejszej 



 

 

 TK – Tomografia 

komputerowa klatki 

piersiowej i jamy 

brzusznej 

 TK – Tomografia 

komputerowa klatki 

piersiowej, jamy 

brzusznej, miednicy 

mniejszej 

 TK – Tomografia 

komputerowa szyi, klatki 

piersiowej, jamy 

brzusznej, miednicy 

mniejszej 

 TK – Tomografia 

komputerowa kręgosłupa 

szyjnego 

 TK – Tomografia 

komputerowa kręgosłupa 

piersiowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa kręgosłupa 

lędźwiowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa kręgosłupa 

lędźwiowego + 

krzyżowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa kręgosłupa 

szyjnego + lędźwiowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa kręgosłupa 

szyjnego + piersiowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa kręgosłupa 

szyjnego + piersiowego + 

lędźwiowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa kręgosłupa 

piersiowego + 

lędźwiowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa stawu 

biodrowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa stawu 

kolanowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa stawu 

skokowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa nadgarstka 

 TK – Tomografia 

komputerowa stawu 

barkowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa stawu 

łokciowego 

 TK – Tomografia 

komputerowa stopy 

 TK – Tomografia 

komputerowa uda 

 TK – Tomografia 

komputerowa podudzia 

 TK – Tomografia 

komputerowa ramienia 

 TK – Tomografia 

komputerowa 

przedramienia 

 TK – Tomografia 

komputerowa ręki 

Inne badania diagnostyczne: 

 Spirometria bez leku 

 Spirometria – próba 

rozkurczowa 

 Audiometr standardowy*  

 Densytometria kręgosłup 

lędźwiowy (ocena kości 

beleczkowej) – screening 

 Densytometria szyjka kości 

udowej (ocena kości 

korowej) – screening 

 Badanie uroflowmetryczne  

 Mammografia  

 Mammografia – zdjęcie 

celowane 

 Komputerowe pole 

widzenia 

 Badanie adaptacji do 

ciemności 

 Pachymetria  

 EEG standardowe* w 

czuwaniu 

 

 

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 umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, 

to usługi wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług. Wynik badania wydawany jest na nośniku zgodnym  

z przyjętym standardem w danej placówce. O ile nie zaznaczono inaczej diagnostyka obrazowa w zakresie TK, MR i USG obejmuje prezentację 

2D bez dodatkowych opcji (w tym rozszerzonego USG genetycznego). 

 

* Standardowe – powszechnie dostępne i powszechnie stosowane na terenie RP 

Wizyty domowe 

Usługa jest limitowana do 3 wizyt w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy i obejmuje zakres: interny, pediatrii lub 

medycyny rodzinnej i jest realizowana w miejscu zamieszkania Pacjenta, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających 

Pacjentowi przybycie do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Do przyczyn uniemożliwiających 

Pacjentowi zgłoszenie się do placówki nie zalicza się: niedogodnego dojazdu do placówki, wypisania recepty lub zwolnienia.  

 

Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej udzielanym wyłącznie w dniu zgłoszenia i ma na celu postawienie 

rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w ambulatoryjnych 

Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru 

Lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje dyspozytor medyczny (wskazany przez LUX MED), na podstawie 

uzyskanego wywiadu. Wizyty domowe są dostępne w granicach administracyjnych miast oraz ich okolicach, w których występują 

ambulatoryjne Placówki medyczne wskazane przez LUX MED dla tej usługi – szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na 

www.luxmed.pl. 



 

 

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

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na świadczenia zdrowotne oferowane w Placówkach własnych LUX MED – dotyczy placówek 

sieci LUX MED i Medycyny Rodzinnej wymienionych na stronie www.luxmed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w 

ww. placówce. Rabatów nie sumuje się. 

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED 

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne świadczone w placówkach PROFEMED. Informacje o 

świadczonych usługach dostępne są na stronie www.profemed.pl. Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. placówce. 

Rabatów nie sumuje się. 

Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED 

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED. Rabat naliczany jest od 

cennika dostępnego w ww. placówce. Rabatów nie sumuje się. 

Rabat 10% na usługi medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center 

Pacjentowi przysługuje 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane przez Sport Medica SA w placówce Carolina 

Medical Center (informacje o placówce znajdują się na www.carolina.pl). Rabat naliczany jest od cennika dostępnego w ww. 

placówce. Rabat nie obejmuje cen materiałów medycznych takich jak gips lekki, implanty, ortezy, stabilizatory, zespolenia 

ortopedyczne, szwy łąkotkowe, oraz cen leków podawanych do iniekcji dostawowych i dożylnych. Rabatów nie sumuje się. 

Dostęp do Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED 

Dostęp do Placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna, oraz do Placówek współpracujących, których aktualna lista 

dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz na właściwej podstronie www.luxmed.pl.  

Dostęp do Placówek medycznych wskazanych przez LUX MED 

Dostęp do Placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna, których aktualna lista dostępna jest na Portalu Pacjenta oraz 

na właściwej podstronie www.luxmed.pl oraz do Placówek współpracujących, których aktualna lista dostępna jest na Portalu 

Pacjenta oraz na stronie www.luxmed.pl/placowkiwspolpracujace_wspolplacenie.   

 

 

 

http://www.luxmed.pl/
http://www.luxmed.pl/
http://www.luxmed.pl/placowkiwspolpracujace_wspolplacenie

