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Standardy dostępności w p]acówkach LUX MED

Planowe wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu:
•
internisty

.

Iekarza rodzinnego

•

pediatry

•

laryngo'Oga

•

neurologa

Onkologa

realizowane są w czasie do 24 godzin (z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:
•
ginekologa

.

cwrurga

realizowane są w czasie do 48 godzin (do 2 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów
•

okulisty

.

ortopedy

oraz planowe badanla:

.RTG
realizowane są w czasie do 72 godzin (do 3 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt)

Planowe wizyty u lekaizy specjalistów:
•
kardiologa

•

.

pulmonologa

dermatologa

oraz planowe badania:
•
USG (m.in. bizucha, piersi, z wyłączeniem specjalistycznego, w tym ortopedycznego)

•

mammografia

realizowane są w czasie do 120 godzin (do 5 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowo wizyty u lekarzy specjalistów:
•
alergologa

•

endokrynologa

•

•

chirurga naczyniowego

•

gastroenterologa

•

psychiatry

•

specjalisty chorób zakaźnych

•

nefrologa

•

urologa

•

diabetologa

•

neurochirurga

•

biopsje

•

densytometria

oraz planowe badania:
•
tomografia komputerowa
•

EKGwysiłkowe

realizowane są w czasie do 168 godzin (do 7 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowo wizyty u specjalistów:
•
ginekologa endokrynologa

.

psychologa

•

liematologa

.

foniatry

•

hepatologa

.

stomatologa

•

lekarzy specjalności

niewymienionych powyżej

•

konsultacje profesorskie

oraz planowe badania:
•
USG specjalistyczne (transrektalne, transwaginalne, sercowo-naczyniowe, ortopedyczne)

•

rezonans magnetyczny

•

endoskopia przewodu pokamowego

realizowane są w czasie do 240 godzin (do 10 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Dyżur urazo\^/y -w Warszawie w przypadku nagłych zachorowań dzienny dyżur chirurgiczno®rtopedyczny wraz ze standardową diagnostyką.
Pediatria -wizyta planowa u lekarza pediatry w przypadku dzieci chorych w przeciągu 24 godzin. W przypadku wizyty profilaktycznej do 3 dnl
roboczych (od poniedziałku do soboty).
Planowe wizyty u:
•
chirurga dziecięcego

•

•

, neurologa dziecięcego

•

okulisty dziecięcego

ortopedy dziecięcego

realizowane są bez skierowania w przeciągu 10 dni roboczych (z wytączeniem niedziel i świąt).

Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagą|ą sklerowania od lekarza pediatry LUX MED i będą realizowane również
w przeciągu 10 dni roboczych (od poniedziałku do soboty).
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Planowa wizyta u lekarzy medycyny pracy realizowana jest w ciągu 1 dnia roboczego. Oczekiwanie na wrizytę wynosi do 3 dm roboczych od
czasu uzyskania wszystkich wyników badań koniecznych do orzeczenia.
Pilna wizyta u lekarza internisty/Iekaiza rodzinnego lub lekarza pediatry, podyktowana nagvm lub szybko postępującym pogorszeniem stanu
zdrowia, realizowana jest do 12 godzin.
Pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z najnowszymi uznanymi wytycznymi postępowania medycznego. Przypadki trudne diagnostycznie
konsultowane są z autorytetami w danej dziedzinie i/Iub członkami Rady Naukowej. Pacjent infomowany jest przez lekarza o nieprawidłowych

Wnikach badań.
Wiz}na domowa jest realizowana w ciągu 6 godzin od chwilj przyjęcia zlecenia przez Dyspozytora. W przeciwnym razie zmiany są
konsultowane z Pacjentem.
Uwaga:

1.

V_.pp!pę_dky_rpzygn.acj! Pacjenta z m?żliwości :korzystpnia.z. umówi.onej wizyty/ umówionego badania, Pacjent jest zobowiązany do
odwołania wizyty/badania z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin przed planowanż godziną wiż:yty/badania.

2.

ZI.ecenipdayca zopoyiązyje. si.ę. poipfo!mowa€ Osoby Uprawnione (Pacjentów), iż w przypadku rezygnacji Pacjema z możliwości
s_k_orzystania .z ymówionej wi.zyty/ uręw!onęgo. badania, Pacjent ma obowiązek odwołaó wizytęM]adanie ż riypńedzehiem co najmn.iej 24
godzin przed planowaną godziną wizytymadania.

3.

y.__p.?%p_€ą_k_y_ n.i_e_s:ayiepia . się Pacjęnta. na .umówiorią wiĘytępadanie,. Strony ustalają, iż

niezrealizowanie przez Zleceniobiorcę

yi.Z!ą!ąLa_d.a_n_i?_ tę9?_.Pfcupnt? y t.errąina:h.Wskęz?ny.CP w. ninie!Szym z.aJączniku, w ok;ósie jednego miesiąca od godziny umówionśj
wizyty/badania. na którą Pacjent nie stawił się, nie będzie stanowió niewykonania ani nienależytógo wjkonania hiniejszój Umo:wy.
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