
 
 

 

 

Oferta pakietów  
medycznych  
dla firm 

 
Przygotowane dla: 
DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA WE WROCŁAWIU 
  

Wrocław 

 

 

 

 

 

Data złożenia oferty: 17-05-2022  



 

Białystok 
LUX MED ul. KEN 50/U4 
LUX MED ul. KEN 52 
LUX MED ul. Mickiewicza 39 
LUX MED ul. Tysiąclecia P.P. 10 * 
Bielsko-Biała 
LUX MED ul. Broniewskiego 48 
Bydgoszcz 
LUX MED ul. Chołoniewskiego 46 
LUX MED ul. Fordońska 2 * 
Elbląg 
LUX MED ul. Stoczniowa 2 
Gdańsk 
LUX MED Al. Jana Pawła II 7 
LUX MED Al. Zwycięstwa 49 * 
Medycyna Rodzinna ul. Pomorska 96 * 
LUX MED. ul. Jaśkowa Dolina 132 
Gdynia 
LUX MED ul. Morska 127 * 
Medycyna Rodzinna ul. Porębskiego 9 * 
LUX MED. ul. Armii Krajowej 35 
Gliwice 
LUX MED ul. Dworcowa 25 * 
Gorzów Wlkp. 
LUX MED ul. Walczaka 41B * 
Kalisz 
LUX MED ul. Chopina 9 
Katowice 
LUX MED ul. Karłowicza 11-13 
LUX MED ul. Sokolska 29 * 
LUX MED. ul. Sowińskiego 46 
LUX MED ul. Francuska 46 
LUX MED ul. Roździeńskiego 1 
Kraków 
LUX MED Al. Słowackiego 64 
Medycyna Rodzinna ul. Lubelska 29 
LUX MED ul. Lublańska 38 
Medycyna Rodzinna ul. Frycza - Modrzewskiego 2 
LUX MED Al. Pokoju 5o 
LUX MED ul. Puszkarska 7H 
LUX MED ul. Wadowicka 6 
Medycyna Rodzinna ul. Wadowicka 8W * 
LUX MED ul. Jasnogórska 11 * 
LUX MED ul. Czerwone Maki 87 
LUX MED ul. Opolska 114 
LUX MED ul. Opolska 110 
LUX MED ul. Tischnera 8 

Łódź 
LUX MED ul. Dowborczyków 30/34 * 
Medycyna Rodzinna ul. Milionowa 21 
LUX MED ul. Milionowa 2G * 
Mielec 
LUX MED ul. Wojska Polskiego 3 
Nowa Sól 
LUX MED ul. Inżynierska 8 
Olsztyn 
LUX MED ul. Głowackiego 28 * 
LUX MED ul. Jagiellońska 26/1A 
Opole 
Medycyna Rodzinna ul. Fieldorfa 2 * 
LUX MED ul. Fieldorfa 2 
Poznań 
LUX MED ul. Półwiejska 42 * 
LUX MED ul. Roosevelta 18 
Medycyna Rodzinna ul. Serbska 11 
LUX MED ul. Wichrowa 1A 
LUX MED ul. Ułańska 7 
Pruszcz Gdański 
LUX MED. ul. Wita Stwosza 1 
Rzeszów 
LUX MED  al. Kopisto 1 * 
LUX MED. ul. Kochanowskiego 15 
LUX MED. ul. Jabłońskiego 2/4 * 
Stara Iwiczna k. Piaseczna 
LUX MED ul. Nowa 4a * 
Szczecin 
LUX MED Al. Niepodległości 44 
Medycyna Rodzinna ul. Mickiewicza 128A * 
Medycyna Rodzinna ul. Odzieżowa 12A * 
Toruń 
LUX MED ul. Kościuszki 71 * 
Tychy 
Medycyna Rodzinna ul. Damrota 47A 
Wałbrzych 
LUX MED ul. Uczniowska 16 * 

Warszawa 
LUX MED ul. 1 Sierpnia 8 * 
LUX MED Al. Jana Pawła II 78 
LUX MED Al. Jerozolimskie 162 
LUX MED Al. Jerozolimskie 65/79 
LUX MED Al. KEN 93 
LUX MED Al. Stanów Zjednoczonych 72 
LUX MED ul. Komitetu Obrony Robotników 39  
LUX MED ul. Komitetu Obrony Robotników 49  
Medycyna Rodzinna ul. Belgradzka 18 
LUX MED ul. Bobrowiecka 1 
LUX MED ul. Chmielna 85/87 
LUX MED ul. Domaniewska 41B 
Medycyna Rodzinna ul. Grójecka 186 
LUX MED ul. Migdałowa 4 
Medycyna Rodzinna ul. Myśliborska 95 
LUX MED ul. Postępu 21 C 
LUX MED ul. Prosta 51 
LUX MED ul. Puławska 15 
LUX MED ul. Szernera 3 
LUX MED ul. Taśmowa 7 
LUX MED ul. Wołoska 7 
Medycyna Rodzinna ul. Wrocławska 7A 
Medycyna Rodzinna ul. Wrzeciono 10C 
Medycyna Rodzinna ul. Żwirki i Wigury 39 
Stacja Ratownictwa Medycznego 
 i Transportu Sanitarnego LUX MED ul. Augustówka 24 
Centrum Medyczne HARMONIA ul. Ludwika Narbutta 83/lok U2 
Centrum Medyczne HARMONIA  ul. Mikołaja Kopernika 21 
Telemedycyna Grupy LUX MED. ul. Postępu 21 C 
LUX MED ul. Górczewska 124 
Centrum Medyczne HARMONIA ul. Rondo ONZ 1 
Wrocław 
LUX MED Plac Dominikański 3 * 
LUX MED ul. Kwidzyńska 6 
LUX MED ul. Legnicka 51/53 
Medycyna Rodzinna ul. Oławska 27/29 
LUX MED ul. Piotra Skargi 3 
Medycyna Rodzinna ul. Swobodna 1 
LUX MED ul. Swobodna 1 
LUX MED ul. Szewska 3A 
LUX MED ul. Świdnicka 40 
LUX MED ul. Wołowska 20 
Medycyna Rodzinna ul. Bora - Komorowskiego 6 
Centrum Medyczne HARMONIA  ul. Powstańców Śląskich 95 
LUX MED ul. Fabryczna 6 

*placówki w których także realizowane są usługi stomatologiczne 

 
ZAPEWNIAMY OPIEKĘ MEDYCZNĄ W CAŁEJ POLSCE 

Otoczymy Cię opieką w naszych placówkach własnych i partnerskich w całej Polsce 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Placówki partnerskie 

Placówki LUX MED i Medycyna Rodzinna 



 

ROZWIĄZANIA, KTÓRE UŁATWIAJĄ KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG 

Rozwiązania dla Pracownika 

Chcemy, aby komunikacja z nami była wygodna i skuteczna, dlatego uruchomiliśmy szereg rozwiązań, które ułatwiają kontakt z nami, pozwalają 

zaoszczędzić czas i zapewniają dostępność opieki w dowolnym miejscu  

i czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zakres oferty obsługowej Pakiet Standardowy Pakiet Rozszerzony 
Pakiet 

Kompleksowy 

Portal Pacjenta (także wersja mobilna) grafiki pracy lekarzy, umawianie/odwoływanie wizyt, wyniki badań, „zapytaj lekarza” po konsultacji, wystaw receptę’ Ѵ Ѵ Ѵ 

Telefoniczna Informacja Medyczna 24h Ѵ Ѵ Ѵ 

Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań Ѵ Ѵ Ѵ 

SMS-owe przypominanie o umówionych wizytach Ѵ Ѵ Ѵ 

Elektroniczna identyfikacyjna karta pacjenta on-line (e-Karta) Ѵ Ѵ Ѵ 

Portal Pacjenta 

Nowoczesna platforma internetowa  

z intuicyjną nawigacją umożliwia: 

• rezerwację lub odwołanie wizyty (również dla dziecka), 
• odbiór wyników badań laboratoryjnych opatrzonych 

komentarzem lekarskim, 
• zadanie lekarzowi pytania uzupełniającego do wizyty, 
• zamówienie recepty, 
• umawianie badań Medycyny Pracy. 

Portal jest dostępny także w formie wygodnej aplikacji 

mobilnej. 

Konsultacje Online 

Za pomocą Portalu Pacjenta można skontaktować się z 

lekarzem, pielęgniarką, położną lub fizjoterapeutą 

online, w formie czatu tekstowego, audio lub 

wideorozmowy. To szybka i wygodna alternatywa dla 

wizyty w placówce. Konsultacje można odbyć w 

dowolnym miejscu, 7 dni w tygodniu. Rozmowa jest 

zapisywana w dokumentacji medycznej,  

a zalecenia są widoczne na Portalu Pacjenta.  

Konsultacje Telefoniczne 

Pacjenci mogą odbyć konsultację  

z lekarzem również w formie telefonicznej. Wystarczy 

zarezerwować termin poprzez infolinię lub Portal 

Pacjenta, a lekarz oddzwoni i udzieli zaleceń, zidentyfikuje 

ewentualne zagrożenia  

i zaproponuje, jak sobie z nimi radzić. Jeśli zajdzie taka 

konieczność, wystawi e-Skierowanie,  

e-Receptę oraz e-Zwolnienie. Gdy stan zdrowia Pacjenta 

tego wymaga, lekarz niezwłocznie pokieruje chorego na 

wizytę w centrum medycznym.  

Pilna Pomoc Medyczna 

Nasz personel medyczny dostępny  

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, udziela porad 

doraźnych, wskazuje miejsce uzyskania pomocy doraźnej i 

ocenia czy nie zachodzi konieczność interwencji pogotowia 

ratunkowego lub odbycia konsultacji lekarskiej 

e-Check in 

Pacjenci nie czekając w kolejce do recepcji mogą 

potwierdzić wizytę samodzielnie lub poprzez SMS – 

odpowiadając TAK na wysłaną przez nas wiadomość. 



 

Zakres oferty produktowej Pakiet Standardowy Pakiet Rozszerzony 

Konsultacje specjalistów wariant podstawowy – 3  lekarzy specjalistów konsultujących w zakresie:  interny, medycyny rodzinnej, pediatrii • • 
Konsultacje specjalistów wariant II – 33 lekarzy specjalistów konsultujących w zakresie: pacjentów po 18 r.ż.: 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.: alergologii, chirurgii, dermatologii, gastroenterologii, 
ginekologii (od 16 r.ż.), kardiologii, laryngologii, nefrologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, pulmonologii, reumatologii, urologii 

•  

Konsultacje specjalistów wariant III – 47 lekarzy specjalistów konsultujących w zakresie: pacjentów po 18 r.ż.: alergologii, chirurgii ogólnej, 
dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, ginekologii-endokrynologii, hematologii, kardiologii, laryngologii, 
nefrologii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, proktologii, pulmonologii, reumatologii, urologii, chirurgii naczyniowej, onkologii, chorób 
zakaźnych, hepatologii, immunologii, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej; pacjentów do 18 r.ż.: chirurgii, dermatologii, ginekologii (od 16 r.ż.), 
neurologii, okulistyki, ortopedii, laryngologii, alergologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii (do 16 r.ż), hematologii, 
kardiologii, nefrologii, onkologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, urologii 

 • 

Konsultacje specjalistów – 8 lekarzy specjalistów konsultujących w zakresie:  psychiatrii, psychologii, andrologii, seksuologii, logopedii, 3 wizyty w 
roku łącznie  • 
Zabiegi pielęgniarskie – (10 świadczeń) zabiegi ambulatoryjne wykonywane przez pielęgniarkę lub położną, m.in. iniekcje, podanie leku, kroplówki, 
pobranie krwi, założenie, zmiana lub zdjęcie opatrunku, badanie palpacyjne piersi • • 
Zabiegi ambulatoryjne wariant II – (45 świadczeń) zabiegi wykonywane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną: ogólnolekarskie, chirurgiczne, 
laryngologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, dermatologiczne, ginekologiczne, alergologiczne, znieczulenia miejscowe •  
Zabiegi ambulatoryjne wariant III – (76 świadczeń) zabiegi wykonywane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną: ogólnolekarskie, chirurgiczne, 
laryngologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, dermatologiczne, ginekologiczne, alergologiczne, znieczulenia miejscowe, biopsje cienkoigłowe wraz z 
badaniem hist.-pat., cewnikowanie pęcherza moczowego  • 

Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi – szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie sezonowej i tężcowi (anatoksyna przeciw tężcowa), 
konsultacja lekarska przed szczepieniem, szczepionka, iniekcja • • 
Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne – przeciwko WZW A, WZW A i B, odrze, śwince, różyczce, odkleszczowemu zapaleniu opon 
mózgowych, konsultacja lekarska przed szczepieniem, szczepionka, iniekcja • • 

Panel badań laboratoryjnych bez skierowania – (5 świadczeń) – raz w roku • • 



 

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa  wariant II – (446 świadczeń) m.in. krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, 
hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał, bakteriologia, cytologia, mykologia, toksykologia, testy 
paskowe, elektrokardiograficzne – EKG spoczynkowe, próba wysiłkowa, Holter, Holter RR, RTG, USG, endoskopia, rezonans magnetyczny z 
kontrastem, tomografia komputerowa z kontrastem, spirometria, próba rozkurczowa, uroflometria, audiometria, pole widzenia, adaptacja w 
ciemności, pachymetria, mammografia, densytometria, EEG 

•  

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa  wariant III – (707 świadczeń) m.in. krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, 
hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał, bakteriologia, cytologia, mykologia, toksykologia, testy 
paskowe, elektrokardiografia – EKG spoczynkowe, próba wysiłkowa, Holter, Holter RR, RTG, USG, endoskopia, rezonans magnetyczny z kontrastem, 
tomografia komputerowa z kontrastem, spirometria, próba rozkurczowa, uroflometria, audiometria, tympanometria, pachymetria, pole widzenia, 
adaptacja w ciemności, GDX, OCT mammografia, densytometria, EEG, EMG, próba błędnikowa 

 • 

Testy alergiczne wariant II - testy skórne: punkt, panel pokarmowy, panel wziewny; testy płatkowe/kontaktowe: panel podstawowy, panel 
owrzodzenia podudzi •  
Testy alergiczne wariant III - testy skórne: punkt, panel pokarmowy, panel wziewny; testy płatkowe/kontaktowe: panel podstawowy, panel 
owrzodzenia podudzi, panel fryzjerski, panel kosmetyki; testy alergiczne z krwi  • 

Prowadzenie ciąży – prowadzenie ciąży fizjologicznej, konsultacje ginekologa, zalecane badania laboratoryjne i obrazowe  • 
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia wariant I – od 18 r.ż., dla kobiet i mężczyzn, cykl badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i 
czynnościowej uwzględniających wiek i płeć, które rozpoczyna (wywiad) i kończy konsultacja internistyczną (podsumowanie wyników badań, 
zalecenia na przyszłość), raz w roku • • 

Fizjoterapia wariant III – (220 świadczeń) rehabilitacja narządu ruchu w zakresie rehabilitacji neurokinezjologicznej – 5 w ciągu roku, poza tym  
zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne bez limitu ilości  • 
Stomatologia wariant II – zakres stomatologii obejmuje: dyżur stomatologiczny, profilaktyka stomatologiczna w tym bezpłatny przegląd 
stomatologiczny raz w roku, znieczulenia, stomatologia zachowawcza raz w roku, po wykorzystaniu limitu Pacjentowi przysługuje dodatkowo rabat 
15% od cennika ww. placówki na wymienione usługi, pedodoncja raz w roku, po wykorzystaniu limitu Pacjentowi przysługuje dodatkowo rabat 15% 
od cennika ww. placówki na wymienione usługi. chirurgia stomatologiczna rabat 15%, endodoncja z rabatem 15% oraz 10%, protetyka z rabatem 
10%, ortodoncja z rabatem 10%, biostomatologia z rabatem 10% RTG zęba i rabat 15% na pantomogram, 24. miesięczna gwarancja 

 • 

Druga opinia medyczna – potwierdzenie diagnozy i planu leczenia bez konieczności opuszczania Polski, najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach z 
całego świata, 30 najczęstszych jednostek chorobowych, pomoc w organizacji ew. dalszego leczenia zagranicą   • 
Wariant dostępności SREBRNY – zapewnienie poprawy dostępu do Lekarzy specjalistów powyżej  70% czasu dostępności. W ramach wariantu 
Pacjentowi przysługuje Refundacja kosztów świadczeń (konsultacji, badań wykonanych poza placówkami LX), w wysokości 70% ceny jednostkowej 
za wykonaną usługę, do limitu 500 zł kwartalnie • • 



 

Oferta ważna dwa miesiące od daty złożenia 

 

Oferta dla: DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA WE WROCŁAWIU 

założenia przyjęte do przygotowania oferty opieki zdrowotnej 
 

·       obligatoryjne (100% populacji) zatrudnionych pracowników objętych będzie ubezpieczeniem zdrowotnym ·       Liczba zatrudnionych osób: 50 
udział kobiet: 40%, 

średnia wieku: 33 lat 

NIP 8961001648   
   

 

TYP INDYWIDUALNY TYP PARTNERSKI TYP RODZINNY 

Pracownik 

(współmałżonek/ partner/ 
dziecko do 26. r.ż.)  
– dopłata do typu 
indywidualnego 

(współmałżonek/ partner oraz 
wszystkie dzieci do 
ukończenia 26. r.ż.) 
 – dopłata to typu 
indywidualnego  

 

 

PAKIET STANDARDOWY 65,00 zł 70,00 zł 180,00 zł 

PAKIET ROZSZERZONY 95,00 zł 100,00 zł 250,00 zł 
 

Oferta ważna dwa miesiące od daty złożenia 
  

Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED i Medycynę Rodzinną – z wyłączeniem stomatologii • • 
Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED • • 
Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center • • 
Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED • • 



 

pakiet, w ramach którego opieką medyczną 

Zleceniobiorcy objęty jest Pracownik oraz jeden 

współmałżonek albo jeden Partner życiowy, 

którzy nie ukończyli 70. r.ż., oraz Dzieci, które 

nie ukończyły 26. r.ż. 

Pakiet Rodzinny Pakiet Rodzic 

Pakiet Partnerski Pakiet Indywidualny 

pakiet, w ramach którego opieką medyczną 

Zleceniobiorcy objęty jest Rodzic Pracownika 

oraz rodzice zgłoszonego do ubezpieczenia 

współmałżonka albo Partnera życiowego 

Pracownika, którzy nie ukończyli  80 r. ż. 

pakiet, w ramach którego opieką medyczną 

Zleceniobiorcy objęty jest wyłącznie 

Pracownik, który nie ukończył 70. r.ż. 

pakiet, w ramach którego opieką medyczną 

Zleceniobiorcy objęty jest Pracownik oraz 

odpowiednio jeden współmałżonek albo jeden 

Partner życiowy, którzy nie ukończyli 70. r.ż.,  

albo jedno Dziecko, które nie ukończyło  

26. r.ż. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ZAKRES OFERTY OBSŁUGOWEJ 

 

Dotyczy wszystkich pakietów 

 

• Portal Pacjenta (także wersja mobilna): grafiki pracy lekarzy, 

umawianie/odwoływanie wizyt, wyniki badań, „zapytaj lekarza” po 

konsultacji,  

e-Recepta 

• Pilna Pomoc Medyczna 24h 

• Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt  

i badań 

• Przychodnie LUX MED i Medycyna Rodzinna  

• SMS-owe przypominanie o umówionych wizytach 

• Ogólnopolska sieć placówek partnerskich  

• Konsultacje telefoniczne 

  



 

 
 
 
 

 

 

Zapraszamy  

do kontaktu 
Barbara Kuźma 

e-mail: Barbara.Kuzma1@luxmed.pl 
 

ZYSKAJ WYBIERAJĄC  

LUX MED 

Korzyści dla Pracodawcy Korzyści dla Pracownika 


