
   
 
 
 

Wizyty domowe, konsultacje profesorskie, konsylium medyczne, 

indywidualny opiekun  – pakiet VIP 

 

Wizyty domowe 

 

Usługa 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 ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED, 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. 

 

Konsultacje profesorskie 

 

Usługa umożliwia Pacjentowi skorzystanie za skierowaniem od Lekarza z ambulatoryjnej 

Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z konsultacji Lekarzy ze stopniem doktora 

habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, jak również Lekarzy będących na stanowisku: 

docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Usługa (o ile jest dostępna w 

ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED) obejmuje ten sam zakres 

konsultacji, jaki przysługuje  Pacjentowi na podstawie Umowy spośród Konsultacji specjalistów w 

wariantach: podstawowy, podstawowy – z dopłatą, I, I – z dopłatą, I plus, I plus – z dopłatą, II, II – z 

dopłatą, II plus, II plus – z dopłatą, III lub IV).  

 

 

http://www.luxmed.pl/


   
 
 
 
Konsylium medyczne 

 

Usługa obejmuje zorganizowanie dla Pacjenta na terenie Polski, Konsylium Medycznego 

złożonego z wybitnych przedstawicieli medycyny polskiej. Usługa jest dostępna wyłącznie z powodu 

skomplikowanych przypadków medycznych a jej celem (o ile to możliwe) będzie ustalenie dalszego 

postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla Pacjenta. Honoraria uczestników Konsylium 

pokrywa Pacjent z 30% rabatem.  

 

Indywidualny opiekun 

 

Każdemu Pacjentowi  zostaje przydzielony Indywidualny Opiekun Pacjenta VIP. Opiekun jest w 

stałym kontakcie telefonicznym z Pacjentem, organizuje badania, konsultacje lekarskie w wybranych 

ambulatoryjnych Placówkach własnych.  

 


