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Медичні пакети

Стандарти доступу в установах LUX MED.

Планові прийоми у лікарів загальної практики:

• терапевта • сімейного лікаря • педіатра

реалізуються протягом 24 годин (за винятком неділі та свят).

Планові прийоми у лікарів-спеціалістів:

• гінеколога • хірурга
реалізуються протягом 48 годин (до 2 робочих днів, за винятком неділі та свят).

Планові прийоми у лікарів-спеціалістів:

• офтальмолога • ортопеда • ларинголога

та планові дослідження:

• рентген

реалізуються протягом 72 годин (до 3 робочих днів, за винятком неділі та свят)

Планові прийоми у лікарів-спеціалістів:

• кардіолога • пульмонолога • невролога • дерматолога
та планові дослідження:

• УЗД (включаючи черевну порожнину, молочні залози, за винятком спеціалізованого, в тому числі ортопедичного)

• мамографія

реалізуються протягом 120 годин (до 5 робочих днів, за винятком неділі та свят).

Планові прийоми у лікарів-спеціалістів:

• алерголога

• судинного хірурга

• інфекціоніста

• діабетолога

• ендокринолога

• гастроентеролога

• нефролога

• нейрохірурга

• онколога

• психіатра

• уролога

та планові дослідження:

• комп’ютерна томографія • біопсія • денситометрія • ЕКГ з навантаженням

реалізуються протягом 168 годин (до 7 робочих днів, за винятком неділі та свят).

Планові прийоми у спеціалістів:

• гінеколога-ендокринолога • психолога • лікарів за спеціальностями,
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• гематолога

• гепатолога

• фоніатра

• стоматолога

не вказаними вище

• консультації професорів

та планові дослідження:

• спеціалізовані УЗД (трансректальне, трансвагінальне, серцево-судинне, ортопедичне)

• магнітно-резонансна томографія

• ендоскопія шлунково-кишкового тракту

реалізуються протягом 240 годин (до 10 робочих днів, за винятком неділі та свят).

Травматологічне чергування у Варшаві при невідкладних хірургічно-ортопедичних хворобах забезпечені щоденні чергування зі
стандартною діагностикою.

Педіатрія - плановий візит до педіатра для хворих дітей протягом 24 годин. У разі профілактичного прийому – до 3 робочих днів (з
понеділка по суботу).

Планові прийоми:
• дитячого хірурга

• дитячого ортопеда

• дитячого невролога • дитячого офтальмолога

реалізуються без скерування протягом 10 робочих днів (за винятком неділі та свят).

Консультації лікарів інших спеціальностей вимагають скерування від лікаря-педіатра LUX MED та будуть реалізовані також впродовж
10 робочих днів (з понеділка по суботу).

Плановий прийом лікаря медицини праці здійснюється протягом 1 робочого дня. Очікування на прийом складає до 3 робочих днів з
моменту отримання всіх результатів досліджень, необхідних для складання висновку.

Терміновий прийом до лікаря-терапевта/сімейного лікаря чи педіатра, необхідність якого зумовлена раптовим або прогресуючим
погіршенням стану здоров’я, здійснюється до 12 годин.

Пацієнти діагностуються та лікуються відповідно до останніх визнаних медичних рекомендацій. У разі складних діагностичних випадків
проводяться консультації з авторитетами у даній галузі та/або членами Вченої ради. Лікар повідомляє пацієнтові про відхилення в
результатах аналізів.

Домашній прийом здійснюється впродовж 6 годин з моменту прийняття замовлення диспетчером. В іншому випадку зміни
узгоджуються з Пацієнтом.

Стандарти доступності в установах-партнерах

Плановий прийом у лікарів загальної практики:

• Терапевта

• Сімейного лікаря

• Педіатра

реалізуються протягом 24 годин (з понеділка до п’ятниці).

• Гінеколога

• Хірурга

• Офтальмолога

• Ортопеда

• Ларинголога

• Рентген

реалізуються протягом 72 годин (3 робочі дні) (з понеділка до п’ятниці).
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Плановий прийом у лікарів-спеціалістів та дослідження:

• Кардіолога

• Дерматолога

• Пульмонолога

• УЗД (включаючи черевну порожнину, молочні залози, за винятком
спеціалізованого, в тому числі ортопедичного)

• Невролога

• Мамографія

реалізуються протягом 120 годин (5 робочих днів) (з понеділка до п’ятниці).

Плановий прийом у лікарів-спеціалістів та планові дослідження:

• Алерголог

• Судинний хірург

• Інфекціоніст

• Діабетолог

• Ендокринолог

• Гастроентеролог

• Нефролог

• Нейрохірург

• Онколог

• Психіатр

• Уролог

• Комп’ютерна томографія

• ЕКГ з навантаженням

• Біопсія

• Денситометрія

реалізуються протягом 168 годин (7 робочих днів) (з понеділка до п’ятниці).

Плановий прийом у лікарів-спеціалістів:

• Гінеколог Ендокринолог

• Спеціалізовані УЗД (трансректальне, трансвагінальне, серцево-судинне, ортопедичне)

• Магнітно-резонансна томографія

• Ендоскопія шлунково-кишкового тракту

• Психолог

• Консультації професорів

• Та будь-яких інших спеціальностей

реалізуються протягом 240 годин (10 робочих днів) (з понеділка до п’ятниці).

Залежно від місцевих умов, період очікування на прийом в деяких випадках може бути продовжений, але не більше ніж на 14 робочих
днів.
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