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Пакет Plus 

 

Консультація спеціалістів – базовий варіант  
Послуга включає необмежені прийоми в амбулаторних медичних закладах, зазначених LUX MED, у таких ситуаціях: у разі хвороби та 

потреби в невідкладній допомозі.  

Послуга включає: бесіду, консультацію лікаря, а також основні заходи, необхідні для постановки діагнозу, прийняття терапевтичного 

рішення та моніторингу лікування, і стосується консультації в наступному обсязі: 

 внутрішні хвороби 

 

 педіатрія 

 

 сімейна медицина 

Увага:  

Послуга «Консультація спеціалістів - базовий варіант» не включає: консультації чергових лікарів, консультації лікарів із ступенем 

габілітованого доктора або науковим званням професора, а також лікарів, які займають такі посади: доцента, надзвичайного 

професора та звичайного професора. 

Консультації спеціалістів – варіант І  
Послуга включає необмежений доступ без скерування до консультацій лікарів в амбулаторних медичних закладах, зазначених LUX 

MED, у разі хвороби, потреби в невідкладній допомозі та потреби в загальній медичній консультації.  

 

Спеціалізовані консультації включають: бесіду, консультацію лікаря-спеціаліста, а також основні заходи, необхідні для постановки 

діагнозу, прийняття відповідного терапевтичного рішення та моніторингу лікування.  

 

У випадку: 

Пацієнтів від 18 р. – прийоми стосуються консультацій у наступному обсязі: 

 загальна хірургія 

 офтальмологія 

 урологія 

 ортопедія 

  

 

Увага:  

Послуга «Консультація спеціалістів - варіант І» не включає: консультації чергових лікарів, консультації лікарів із ступенем 

габілітованого доктора або науковим званням професора, а також лікарів, які займають такі посади: доцента, надзвичайного 

професора та звичайного професора. Інші консультації також оплачуються. 

Електронні медичні консультації 
LUX MED надає пацієнтам можливість інтерактивної індивідуальної бесіди з медичним спеціалістом (лікарем, акушеркою чи 

медсестрою) за допомогою засобів дистанційного спілкування, тобто Порталу пацієнта. Електронними медичними 

консультаціями можуть скористатися пацієнти, які мають повний доступ до Порталу пацієнта. Час доступності електронних 

консультацій за участю лікаря, акушерки та медсестри випливає з розкладу медичних спеціалістів і відображається у вкладці 

ЧАТ. Пацієнт може вибрати канал спілкування: відео, аудіо чи текст. 

 

Медичні спеціалісти, які відповідають на запитання, мають доступ до медичної документації пацієнта, завдяки чому в 

обґрунтованих з медичної точки зору ситуаціях вони можуть доручити конкретні дослідження або скерувати їх до іншого 

спеціаліста. Електронна медична консультація надається лише після того, як пацієнт авторизується на Порталі пацієнта; зміст 

електронної консультації буде записаний та становитиме частину медичної документації пацієнта. До обсягу електронної 

консультації входять наступні поради медичних спеціалістів, які не потребують особистого контакту зі спеціалістом.  

 

 

 

Послуга включає електронні медичні консультації в наступному обсязі: 

 внутрішні хвороби/сімейна 

медицина (від 18 р.) 

 педіатрія (до 18 р.) 

 педіатричний 

медсестринський нагляд 

 акушерство 

 

Увага:  
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Електронна медична консультація спеціаліста не є заміною стаціонарної консультації. В обґрунтованих з медичної точки зору 

випадках медичний спеціаліст впродовж електронної консультації може відмовитися надавати дистанційну рекомендацію, та може 

скерувати пацієнта на стаціонарний прийом до лікаря, медсестри чи акушерки. Під час електронної медичної консультації не 

виписуються рецепти та не видаються скерування на обстеження, під час яких використовується іонізуюче випромінювання. 

 

 

 

 

Медичні телефонні поради 

Послуга передбачає можливість скористатися телефонною медичною порадою, яку надають медичні спеціалісти (лікарі, медсестри) у 
сфері внутрішніх хвороб/сімейної медицини/педіатрії/медсестринського нагляду за номером загальнодержавної гарячої лінії Групи LUX 
MED 24 години на добу. 

Телефонна консультація не замінює стаціонарну консультацію. Під час телефонної консультації не виписуються рецепти та не 

видаються скерування на обстеження, під час яких використовується іонізуюче випромінювання. В обґрунтованих з медичної точки зору 

випадках медичний спеціаліст може скерувати пацієнта на стаціонарний прийом до лікаря, прийняти рішення про виклик швидкої 

допомоги або терміново скерувати у відділення невідкладної допомоги лікарні. 

Медсестринські процедури  
Послуги, що включають основні вимірювання, дрібні процедури, в тому числі діагностичні, відповідно до їх компетенцій, які медсестри 

або акушери виконують самостійно чи за вказівкою лікаря в амбулаторних медичних закладах, зазначених LUX MED. Обсяг амбулаторних 

процедур залежить від обсягу консультацій лікарів, на які пацієнт має право в межах обсягу послуг, віку пацієнта та доступності процедури 

в амбулаторному медичному закладі, зазначеному LUX MED.  

 

Медсестринські процедури включають: 

Амбулаторні медсестринські процедури: 

 Внутрішньовенні ін’єкції  

 Підшкірні / внутрішньом'язові 

ін'єкції  

 Крапельниці в екстрених 

ситуаціях 

 Пероральний прийом ліків в 

екстрених ситуаціях 

 Вимірювання температури тіла 

(без скерування лікаря) 

 Накладання / заміна / зняття – 

невелика перев’язка  

 Забір крові  

 Вимірювання АТ / тиску (без 

скерування лікаря) 

 Вимірювання зросту та маси 

тіла 

(без скерування лікаря) 

 Послуги акушерки в кабінеті – 

пальпація грудей

 

Увага:  

Медичні матеріали та засоби, такі як: перев’язки, бандажі, венфлон, шприци, вата, пластирі, голки, сироватка – правцевий 

антитоксин, дезінфікуючі засоби, що застосовуються для вказаних процедур, є безкоштовними. За інші матеріали та медичні 

засоби, що використовуються для вказаних процедур, пацієнт вносить оплату. 

Панель лабораторних досліджень без скерування  
Послуга доступна пацієнтам, старшим 18 р., та здійснюється виключно в амбулаторних медичних закладах, вказаних LUX MED. Послуга 

включає одноразове виконання без скерування лікаря (впродовж 12 місяців терміну дії договору) панелі лабораторних досліджень, що 

вміщує:  

 Сеча – загальне дослідження  

 Морфологія + тромбоцити + 

автоматичний мазок  

 Загальний холестерин 

 Глюкоза натщесерце 

 Стандартна* цитологія шийки 

матки (доступна для пацієнтів 

від 16 р.)  

 

* Стандартна – загальнодоступна та загальнозастосовна на території РП 
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Лабораторна та візуальна діагностика – базовий варіант  
Послуга включає наступні дослідження лабораторної, візуальної та функціональної діагностики, що проводиться в амбулаторних 

медичних закладах, вказаних LUX MED. Кількість проведених досліджень необмежена.  

Усі діагностичні дослідження, які доступні в рамках послуги, проводяться на підставі скерувань, виданих лікарями медичних закладів, 

вказаних LUX MED, виключно за медичними показаннями в ході діагностично-терапевтичного процесу, що здійснюється в цих закладах.  

 

Лабораторна діагностика: 

Гематологічні та коагуляційні дослідження із забором матеріалу (кров) для дослідження:  

 Морфологія + тромбоцити + 

автоматичний мазок  

 ШОЕ / ESR  

 INR / Протромбіновий час  

 АЧТЧ  

 

 

 

Біохімічні та гормональні дослідження, а також онкомаркери, із забором матеріалу (кров) для дослідження:  

 Трансаміназа GPT / ALT  

 Трансаміназа GОT / AST  

 Загальний білірубін  

 Хлориди / Cl  

 Загальний холестерин 

 Глюкозо-толерантний тест (4 п., 

75 г, 0, 1, 2, 3 год)  

 Глюкоза натщесерце  

 Глюкоза 120’ після їжі 

 Глюкоза 60’ після їжі 

 Глюкозо-толерантний тест 75 г 

глюкози через 4 години 

 Глюкозо-толерантний тест 75 г 

глюкози через 5 годин 

 Креатинін  

 Сечовина / Азот сечовини/ BUN  

 Калій / K  

 Натрій / Na  

 Залізо / Fe  

 Залізо / Fe 120 хвилин після 

навантаження (крива 

поглинання) 

 Залізо / Fe 180 хвилин після 

навантаження (крива 

поглинання) 

 Залізо / Fe 240 хвилин після 

навантаження (крива 

поглинання) 

 Залізо / Fe 300 хвилин після 

навантаження (крива 

поглинання) 

 Залізо / Fe 60 хвилин після 

навантаження (крива 

поглинання) 

 TSH / hTSH  

 ПСА загальний

Серологічні дослідження та діагностика інфекцій із забором матеріалу (кров) для дослідження:  

 Серологія сифілісу базова 

(VDRL або USR чи анти-TP), 

раніше WR  

 HBs Ag / антиген  

Аналіз сечі із забором матеріалу (сеча) для дослідження:  

 Сеча – загальне дослідження  

Бактеріологічні дослідження із взяттям мазка для дослідження (послуга не включає дослідження, які виконуються методами 

молекулярної біології):  

 Посів сечі  

 

 Загальний посів калу  Посів за допомогою 

антибіограми (сеча, кал)

Аналіз калу із забором матеріалу для дослідження:  

 Кал загальне дослідження  

Цитологічні дослідження із забором матеріалу для дослідження:  

 Стандартна* цитологія шийки матки  

Швидкі тест-смужки із забором матеріалу (кров) для дослідження: 

 Тест-смужка на холестерин   Дослідження глюкози за 

допомогою глюкометра  

 Тест-смужка на тропонін 

Візуальна діагностика: 

Електрокардіографічні дослідження:  

 ЕКГ-дослідження – у стані спокою  

Рентгенологічне обстеження (результат тесту на носії, що відповідає прийнятому стандарту в даному медичному закладі):  

 Рентген черепа, очниць 

 Рентген очниць + бічний (2 

проєкції) 

 Рентген черепа PA + бік 

 Рентген черевної порожнини 

стоячи 

 Рентген грудної клітки  

 Рентген грудної клітки + бік 

 Рентген грудної клітки бік з 

баритом 

 Рентген грудної клітки РА + бік з 

баритом 
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 Рентген ребер (1 бік) у 2 

нахилах 

 Рентген грудини AP  Рентген грудини / бічний грудної 

клітки 

Ультразвукове дослідження:  

 УЗД органів черевної порожнини 

Інші діагностичні дослідження: 

 Спірометрія без ліків  Стандартний аудіометр*  

 

Увага:  

У зв'язку з розвитком технологій можуть змінюватися назви або методи проведення індивідуальних діагностичних 

досліджень, що не обмежуватиме обсяг послуг, зазначених у цьому договорі. Якщо результатом застосування нового методу 

буде розширення вказаного обсягу послуг, послуги, які випливають з розширення обсягу, не будуть включені до обсягу послуг. 

Результат дослідження віддається на носії, що відповідає прийнятому стандарту в даному медичному закладі. Якщо не 

зазначено інше, послуга не включає тест-смужки, а візуальна діагностика в області УЗД включає 2D-презентацію без 

додаткових опцій. 

 

* Стандартна – загальнодоступна та загальнозастосовна на території РП 

Доступ до медичних закладів, вказаних LUX MED 
Доступ до власних закладів LUX MED та сімейної медицини, а також до установ-партнерів, поточний перелік яких доступний на 

порталі пацієнта та на відповідній вкладціwww.luxmed.pl.  

Доступ до медичних закладів, вказаних LUX MED 
Доступ до власних закладів LUX MED та сімейної медицини, поточний перелік яких доступний на порталі пацієнта та на 

відповідній вкладці www.luxmed.pl і до установ-партнерів, поточний перелік яких доступний на порталі пацієнта та на сайті 

www.luxmed.pl/placowkiwspolpracujace_wspolplacenie. 

* Стандартна – загальнодоступна та загальнозастосовна на території РП 

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

